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KARTA USŁUGI Nr ZKS/02 

wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) 

Komórka odpowiedzialna Zespół Samodzielnych Stanowisk Infrastruktury Miejskiej(ZIM) 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska -
(ZKS), tel. 74 832-49-28 
 

Sposób załatwienia sprawy Złożenie wniosku 

Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zezwolenia na 
usunięcie drzew/krzewów 
Załączniki: 
- kserokopia dokumentu stwierdzającego  prawo władania 
nieruchomością  (potwierdzona za zgodność z oryginałem), 
- mapa lub rysunek określający usytuowanie drzewa lub krzewu 
w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości, 
- wypis z ewidencji gruntów, 
- pisemna zgoda właściciela na usunięcie wnioskowanych drzew 
lub krzewów w przypadku, gdy posiadacz nieruchomości nie 
jest jej właścicielem, 
- pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy 
nieruchomości stanowi współwłasność, 
- pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 
- kserokopia pozwolenia na budowę i mapa sytuacyjno – 
wysokościowa planowanej budowy - w przypadku 
konieczności usunięcia drzew i krzewów w związku z budową 
obiektu budowlanego, 
- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców - gdy 
usunięcie drzew lub krzewów związane jest z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 
 

Opłaty nie pobiera się opłat w sytuacjach przewidzianych w przepisach 
art. 86 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.). 
 

Czas załatwienia sprawy 30 dni od daty wpływu wniosku 

Tryb odwoławczy Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza 
Piławy Górnej, w terminie 14 od daty jej otrzymania. 



Inne informacje Wniosek złożony bez wymaganych załączników i nie 
uzupełniony w terminie 7 dni od dnia wezwania – zostanie 
pozostawiony bez rozpatrzenia 

Formularze do pobrania  

 

Opracował: inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska -2013 

 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 

 

 


