
 
 
 

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.eu 
godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30  - 16.30 
piątek 7.30  - 14.30 
 

Nazwa usługi:                ZGŁOSZENIE  ZAMIARU  USUNIĘCIA  DRZEWA 

Dotyczy wyłącznie drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób                  
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 
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:   Decyzja 

  
Wymagane dokumenty:        Zgłoszenie usunięcia drzewa. Wzór wniosku w załączeniu. 
                                               
Opłaty:                                   brak     
 
Czas załatwienia sprawy:   
                                                - do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do urzędu                                                               
                                                  (oględziny drzew(a)     
                                                - wniesienie sprzeciwu przez organ do 14 dni od dnia dokonania oględzin. 
 
tryb odwoławczy: 

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

Podstawa prawna: 
                                                 1. Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r.,  poz.  
                                                     55 ze zm.),  

     2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   
                                             (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.2096),  

 
Uwagi: 

1. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin      
w terenie. 
2.  Organ w terminie 14 dni od dokonania oględzin może, w drodze decyzji                           
administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli    
organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Za dzień wniesienia sprzeciwu   
uznaje się   dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. 

                                                3. Organ może wnieść sprzeciw usunięcia drzew(a) w przypadku: 
                                                  1)   lokalizacji drzew(a): 
                                                  a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 
                                                  b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                     przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego 
                                                     planu zagospodarowania przestrzennego, 
                                                  c)  na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6             
                                                      ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody; 
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                                                     2)   spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody, o  
                                                            których  mowa art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. 
                                                4. Organ, wnosi sprzeciw: 
                                                    1)   jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzew(a) objętego obowiązkiem    
                                                         uzyskania zezwolenia na usunięcie; 
                                                    2)   w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia. 

 5. Kto może wystąpić ze zgłoszeniem  zamiaru usunięcia drzewa: 
1) właściciel(e) nieruchomości. 
Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu 
zamiar usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na 
wysokości 5 cm przekracza*: 
         1)   80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego; 
        2)   65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego; 
        3)   50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
     * Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie 
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

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

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

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

Burmistrz Miasta Chojnowa 
                                                                                     Pl. Zamkowy 1 

                                                                                        59-225 Chojnów 
                                                       
   

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA 
 

       Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) 

zgłaszam(y) zamiar usunięcia drzew/a zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej przy ulicy 

…………………………………….....……..........………..  nr ……........…… w Chojnowie, (numer działki 

geodezyjnej i obrębu geodezyjnego) ............................................. . 

B WYKAZ DRZEW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA zgodny z załącznikiem 

Nr 

inw.* 
Nazwa gatunku drzewa 

Obwód pnia  
drzewa** 

[cm] 

Nr działki  geod. 
Nr  obrębu  geod. 

    

    
    
    
    

 
 
* Nr inwentaryzacyjny drzew/a nadany we wniosku winien być zgodny z nr drzewa wskazanym na załączniku 
graficznym (rysunek, mapa lub proj. zagospodarowania działki/terenu). 
 
** Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm;  w  przypadku  gdy  na  tej  wysokości  drzewo  posiada  
kilka  pni - obwód  każdego  z  tych  pni;  
 
Nie jest wymagane zgłoszenie na usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie 
przekracza: 

a)     80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 
b)     65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 
c)     50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

 
Do wniosku dołączam rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzew/a na nieruchomości. 

                                            
         

 ...………………………………………...................….....................................………… 
    czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców 
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Pouczenie: 
 
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pnia na wysokości 5 cm nie przekraczają: 

 
1) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 
2) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 
     
 (podstawa prawna : art. 83f  ust.1 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody); 

 
2. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownicy Urzędu Miasta Olsztyna dokonają oględzin 

drzewa/drzew. Usunięcie drzew, których zamiar usunięcia został zgłoszony do organu, może nastąpić po 
upływie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin przez organ, jeżeli w tym terminie organ nie wniósł 
sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej (podstawa prawna: art. 83f ust. 6, 7 i 8 ustawy o ochronie 
przyrody); 
 

3. W przypadku usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie 
sprzeciwu, a także pomimo sprzeciwu organu, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa 
prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody); 

 
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ zostanie złożony wniosek 

o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 
a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej  i  będzie realizowana na 
części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela  
nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa/drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 
ustawy o ochronie przyrody); 

 
5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin przez tut. 

organ, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f 
ust. 13 ustawy o ochronie przyrody); 

 
6. Usunięcie drzew/a bez stosowanego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez tut. Organ, a także 

w przypadku sprzeciwu Organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


