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Karta Usług Nr 8 
 
 

Nazwa usługi:  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów. 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U.Nr 92, poz. 880 ze. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 13 
października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla 
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228, 
poz. 2306 ze zm.). 
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. 
U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). 
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 
1071 ze zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.). 
 

Termin świadczenia usługi: Wnioski w formie papierowej przyjmowane są 
w poniedziałki od godz.:    7:30-16:00 
we wtorki, środy, czwartki od godz.:  7:30-15:30 
w piątek od godz.:     7:30-15:00 

 
Wymagane dokumenty:  - wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 

krzewów, 
- tytuł prawny władania nieruchomością (wypis z rejestru 
gruntów lub wypis z ksiąg wieczystych), 
- jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do 
wniosku należy dołączyć zgodę jej właściciela, 
- rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub 
krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych lub budowanych na nieruchomości, 
- w przypadku współwłasności, do wniosku należy dołączyć 
zgodę jej współwłaściciela. 
 

Miejsce świadczenia usługi: Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska, pokój 108, 
tel. 75 77 87 288. 
 

Opłaty:    Nie opłacie skarbowej. 
 
Termin wydania zaświadczenia: W terminie 30 dni, a w przypadku sprawy szczególnie 

skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od 
dnia wszczęcia postępowania. 



 
Tryb odwoławczy: Strona niezadowolona z wydanej decyzji może wnieść 

odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Sulików w 
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.   

 
Informacje dodatkowe: Brak. 
 
Formularze:    Wniosek. 


