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Strona nr 1 
 

Strona 1 
 

Zmiana 
 

Nazwa usługi: 
 
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów 
 

Podstawa prawna: 
1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U  z 2016 r poz.2134 z późn. zmian.) 
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2016 poz.1827) 
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( Dz. U z 2016 poz.23  
    z późń. zmian.) 
 
 

Wymagane dokumenty: 
 Imię i nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, 
 Nazwę gatunku drzewa lub krzewu 
 Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm 
 Przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzew 
 Przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu 
 Wielkość powierzchni , z której zostaną usunięte krzewy 
 Rysunek lub mapę określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic obiektów 

budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. 

Opłaty: 
 Zezwolenie jest zwolnione z opłaty skarbowej zgodnie z częścią III, pkt 44 ust.2 lit.6 

załącznika ustawy o opłacie skarbowej  
 

Przewidywany termin załatwienia sprawy 
 Nie później  niż w ciągu 1 miesiąca 
 W sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 m-cy od  dnia wszczęcia 

postępowania 
 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
 Nazwa Stanowiska: Inspektor ds. ochrony środowiska – Lech Muszyński 
 Nr pokoju: 20 II piętro 
 Nr telefonu: 48 3757981 
 Godziny Pracy: 7.30 – 15.30, środa: 8.30-16.30 

Tryb odwoławczy: 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie trybunalskim za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta 
w Drzewicy w terminie 14 dni od  dnia doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi: 
Opłata za korzystanie z zezwolenia w przypadku przedsiębiorcy wynosi: 

1. Opłaty za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju – 
gatunku drzewa zgodnie z Rozporządzeniem ministra właściwego do spraw środowiska (stawki 
podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji) 

Miejsce na notatki: 
 
 
 
UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22 



     WNIOSKODAWCA       Drzewica, dnia……………………... 

…………………………….. 
 imię i nazwisko 
 

…………………………….. 
             adres zamieszkania 
 
…………………………….. 
     kod pocztowy, miejscowość 
 
…………………………….. 

   nr telefonu 
 

       Urząd Miejski w Drzewicy  

ul. St. Staszica 22 

26-340 Drzewica 

 

 

ZGŁOSZENIE 

Niniejszym zgłaszam zamiar usunięcia drzewa zlokalizowanego na działce nr………………………… 
w obrębie ………………………………. Zamiar usunięcia drzewa nie jest związany z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

 

…………………………………………… 
podpis 

 
 

Rysunek określający usytuowanie drzewa na nieruchomości 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

O POSIADANYM TYTULE PRAWNYM WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością – działki położonej 

w miejscowości/ przy ulicy………………………………………………………………………………. 

Zaznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: 

Nr ew. …………………………………………….., obręb ……………………………………………... 

Księga wieczysta/ nr aktu własności ……………………………………………………………………... 

Inne dokumenty ………………………………………………………………………………………… 

 

Tytuł prawny wynika (zaznaczyć właściwe) : 

� Własność 

� Współwłasność 

� Umowa najmu 

� Umowa dzierżawy 

� Użytkownik 

� Inne ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, wynikającej z artykułu 233 Kodeksu karnego,  

o prawdziwości zamieszczonych powyżej danych. 

 

 

 

……………………………………………                           …………………………………………… 
                              miejscowość, data                                  podpis 

 
                           

 

 



PROTOKÓŁ 

z oględzin – zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną   

Obecni: 

Przedstawiciele Urzędu: 

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

Przedstawiciele Strony: 

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

USTALENIA 

1. Dokonano oględzin nieruchomości w obrębie zadrzewień pod względem gatunków chronionych: 

� Nie występują gatunki chronione i gniazda ptasie. 

� Występują gatunki chronione i gniazda ptasie (jakie) ……………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

2. Opis drzewa/drzew zgłoszonych do usunięcia: 

• Nazwa gatunku drzewa …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

• Obwód pnia ustalony na wysokości 5 cm ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

• Nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3. Uwagi dotyczące dalszego postępowania ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

4. Uwagi indywidualne Stron obecnych przy oględzinach …………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano 

Przedstawiciele Urzędu:                        Przedstawiciele Strony: 

1. ………………………………….       1. …………………………………. 

2. ………………………………….                     2. …………………………………. 

 

Sporządzający protokół ………………………………………………………………………………... 



Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych – 

Burmistrza Drzewicy, w celu …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania.  

 

 

 

…………………………………………… 
podpis 
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