Urząd Miejski w Żarowie
ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów tel: 858 04 08, 858 05 89,
http://www.um.zarow.pl, http://bip.zarow.dolnyslask.pl

Nazwa usługi
Podstawa prawna

Karta nr
IiD/4

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI
−

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz.1220 z późn. zm./

−

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie
stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew /Dz. U. z 2004 r. Nr
228, poz. 2306 z późn. zm./

Wymagane
dokumenty

Miejsce wykonania
usług
Opłaty

Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta) właściciela lub
posiadacza nieruchomości lub napisany odręcznie zawierający następujące informacje:
1.

imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza, właściciela
nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 2
ustawy

2.

tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku
właściciela urządzeń, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy

3.

nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

4.

obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,

5.

przeznaczenie terenu na którym rośnie drzewo lub krzewy,

6.

przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewów,

7.

wielkość powierzchni z której zostana usuniete krzewy,

8.

rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do
granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na
tej nieruchomości.

−

Referat Inwestycji i Dróg, pokój Nr 13, tel. (074) 858 04 08 wew. 347

−

wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta

Wydanie zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej.
Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów wnoszone są w wysokości określonej w w/w
ustawie i rozporządzeniu. Przypadki, w których za usunięcie drzew lub krzewów nie
pobiera się opłaty, określa przedmiotowa ustawa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za
pośrednictwem Burmistrza Miasta Żarów w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Termin załatwienia Do 30 dni od daty złożenia wniosku
Uwagi

...................................................
miejscowość i data

Urząd Miejski w Żarowie
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów
WNIOSEK
O WYDANIE DECYZJI NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
imię i nazwisko lub nazwa instytucji

Telefon kontaktowy
Miejscowość

Kod pocztowy

ulica/plac

Nr domu

Nr lokalu

Tytuł prawny władania nieruchomością (kopię tytułu prawnego dołączyć do wniosku)

Proszę o wydanie decyzji na usunięcie niżej wymienionych drzew i krzewów
rosnących na działce Nr ...............................w
miejscowości.............................................................
przeznaczenie
terenu:..................................................................................................................
.........
gatunek

drzewa....................................ilość

szt.

...............obwód

pnia1)

.......................cm
gatunek

drzewa....................................ilość

szt.

...............obwód

pnia

szt.

...............obwód

pnia

.........................cm
gatunek

drzewa....................................ilość

.........................cm
gatunek

krzewów.....................................wielkość

powierzchni2)....................................m2
gatunek

krzewów.....................................wielkość

powierzchni......................................m2
gatunek
powierzchni.......................................m2

krzewów.....................................wielkość

Powód usunięcia
drzew/krzewów.....................................................................................................
....
.............................................................................................................................
..................................
Termin zamierzonego usunięcia
drzew/krzewów..................................................................................
.............................................................................................................................
..................................
Do wniosku należy dołączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa
lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
1)

obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu,

2)

wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy w m2 .

..................................................................
podpis wnioskodawcy

