
 

 
          Wąsosz, dnia …....................................... 
….......................................................... 

nazwisko i imię wnioskodawcy  

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

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

adres zamieszkania 

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

tel. kontaktowy     

 

Do Burmistrza Wąsosza 

 
          

   WNIOSEK 
                 o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub/i krzewów 
 
 
I. Wskazanie tytułu prawnego władania nieruchomością ( właściciel, użytkownik wieczysty, 
dzierżawca, najemca itp.): 
................................................................................................................................................................. 

II. Wskazanie terenu, na którym rosną wnioskowane drzewa lub krzewy: 

Miejscowość ....................................ul.................................................................................................... 

Działka/i nr ..................................  

Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew .................................................................... 

III. Opis wnioskowanych do wycinki drzew / krzewów*: 

1.Nazwa gatunku drzewa / krzewu* oraz ilość........................................................................................ 

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

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

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

2.Obwód pni mierzonych na wysokości 130 cm od podłoża gruntu....................................................... 

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

3. Wielkość powierzchni, z której mają być usunięte krzewy.................................................................. 

4. Przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew / krzewów*.......................................................... 

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

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

 

 
w załączeniu: 

1. Dokument stwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (odpis z KW,  akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, umowa 

dzierżawy, najmu itp.) 

2.Zgoda właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego,  jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem 

lub użytkownikiem wieczystym 

3. Szkic sytuacyjny z zaznaczeniem drzew/krzewów przewidzianych do wycinki 

  

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich 
uzupełnienia i złożenia w przepisanym 7 dniowym terminie z pouczeniem, iż niedopełnienie tego 
obowiązku skutkować będzie pozostawieniem podania bez rozpoznania 
 

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

*   niepotrzebne skreślić                czytelny podpis wnioskodawcy 

 



 

                               INFORMACJA DOTYCZĄCA USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW  
                                             ORAZ SKŁADANIA WNIOSKU
Kogo dotyczy: 
Wypełniają osoby fizyczne lub prawne, które 
zamierzają wyciąć drzewa lub krzewy 
 
Kogo nie dotyczy: 
Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew: 

owocowych, 

na plantacjach drzew i krzewów, 

których wiek nie przekracza 5 lat, 

usuwanych na podstawie decyzji właściwego 

organu z wałów przeciwpowodziowych, 

które utrudniają widoczność sygnalizatorów i 

pociągów, a także utrudniają eksploatację 
urządzeń kolejowych 
 
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
z późn. zm.) 
 
Jaki jest termin załatwienia sprawy: 
Do jednego miesiąca, a sprawy szczególnie 
skomplikowane do dwóch miesięcy od dnia złożenia 

wniosku 
Kto prowadzi sprawy związane z wydaniem 
zezwolenia: 
Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia na 
usunięcie drzew i krzewów prowadzi pracownik 
Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie 
Miejskim Wąsosza, pok. nr 6 tel. 065 5437 850 wew. 
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Gdzie można pobrać druk wniosku: 

Urząd Miejski Wąsosza 

www.wasosz.eu 

 
Gdzie złożyć wypełniony wniosek: 

Urząd Miejski Wąsosza 

 
Jakie są opłaty związane z zezwoleniem: 
Nie podlega opłacie skarbowej. 
 
Jakie są opłaty za usunięcie drzew/ krzewów: 

Wysokość i tryb naliczania opłat określają art.84-87 
ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody 
(Dz.U.z 2004 r. Nr 92,poz.880 z późn.zm.) oraz akty 
wykonawcze do ustawy

 
WAŻNE: Organ wymierza karę finansową za usunięcie drzew lub krzewów bez  wymaganego 
zezwolenia, za zniszczenie terenów zielonych oraz za zniszczenia spowodowane niewłaściwą 
pielęgnacją terenów zielonych.  
Zezwolenie na usunięcie drzew z obszaru lasów wydaje Starosta Górowski.  
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 
wydaje wojewódzki konserwator zabytków –Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we 
Wrocławiu ul. Władysława Łokietka 11, 50-243 Wrocław 
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w granicach rezerwatu przyrody wymaga 
uzyskania zgody organu, które uznało obszar za rezerwat przyrody. 
 
Dane teleadresowe: 

Urząd Miejski Wąsosza Pl. Wolności 17, 56-210 Wąsosz, godziny urzędowania: 

      poniedziałek 8-16, wtorek – piątek 7-15; tel 065 543 78 50  fax 065 543 77 08 

Starostwo Powiatowe w Górze ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra; tel. (065) 544 39 10,  fax (065) 543 35 11 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu ul. W. Łokietka 11, 50-243 Wrocław;           

tel. 0 71 343 65 01 

Nadleśnictwo Góra Śląska ul. Podwale 31, 56-200 Góra; tel 065 543 23 59 

 
Uwagi i informacje dodatkowe: 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostaje wezwany do ich 

uzupełnienia i złożenia w przepisanym 7 dniowym terminie z pouczeniem, iż niedopełnienie tego obowiązku 
skutkować będzie pozostawieniem podania bez rozpoznania. 

W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez 

współwłaściciela 

w przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową wniosek składa zarząd wspólnoty 

mieszkaniowej wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie prawne zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej (np. uchwała wspólnoty mieszkaniowej o wyborze zarządu wspólnoty mieszkaniowej) 

Zezwolenie wydaje się po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie z udziałem pracownika 

Urzędu Miejskiego Wąsosza oraz stron biorących udział w postępowaniu. 

We wniosku wskazane jest podanie telefonu kontaktowego w celu telefonicznego ustalenia terminu 

oględzin nieruchomości, na której planowane są do wycięcia drzewa lub krzewy. 

Wycinka drzew/krzewów może nastąpić po terminie, w którym zezwolenie staje się prawomocne, tj. po 

upływie 14 dni od daty doręczenia zezwolenia.



 

            

 
 
                                                       

........................................ 
                (Miejscowość i data) 

 
 

 
    

                 OŚWIADCZENIE 
 

1. Stosownie do art. 75§2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. 
Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po zapoznaniu się z odpowiedzialnością za składanie 
fałszywych zeznań określoną w art. 233§1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 88, 
poz. 553) oraz prawem do odmowy składania zeznań, wynikającym z art. 83 Kpa, 
w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na 
usunięcie drzew  i krzewów, prowadzonym przez Burmistrza Wąsosza,  
oświadczam, że jestem właścicielem/posiadaczem zależnym nieruchomości, 
na której rosną przedmiotowe drzewa/ krzewy wnioskowane do usunięcia*.  

 

       
 
   .......................................................... 
              (podpis składającego oświadczenie) 

 
 
 

2. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miejski Wąsosza z 
siedzibą przy Pl. Wolności 17 danych dotyczących mojej osoby w celu 
przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia 
na usunięcie drzew lub krzewów, stosownie do art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, 
poz. 926 z późn. zm.) 

 
 
 
 

          .......................................................... 
              (podpis składającego oświadczenie) 

 
 
 
 
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić 


