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WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE, WYCIĘCIE  
DRZEW I KRZEWÓW  

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Liliana Adamska – inspektor ds. rolnictwa i leśnictwa 
Pokój nr A - 101 – I piętro (wejście od ul. Piastowskiej) 
Telefon /34/3575100 wew. 25 
Godziny pracy: poniedziałek - piątek 730 – 1530 

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zawierający dane właściciela oraz 
     tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu, obwód pni mierzonych na 

wysokości 130 cm oraz przyczynę i termin zamierzonego usunięcia.  
2. Oświadczenie stwierdzając  prawo do dysponowania gruntem / nieruchomością.  
3. W przypadku dzierżawy nieruchomości lub innego tytułu prawnego do wniosku należy dołączyć zgodę 

właściciela. 

Opłaty: Opłata za usunięcie drzew lub krzewów zostanie określona w wydanym zezwoleniu  

Termin 
załatwienia 

sprawy: 

Wydanie decyzji następuje w ciągu 30 dni od daty przyjęcia wniosku, a w sprawach szczególnie 
skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. 
Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru lub 

wysyła się pocztą listem ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Tryb 
odwoławczy: 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19 
za pośrednictwem Burmistrza Dobrodzienia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie 
składa się w pokoju nr A-101 – I piętro (wejście od ul. Piastowskiej) lub w Sekretariacie, pokój nr 106. 

Podstawa 
prawna: 

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody /Dz. U. z 2015r. Poz. 1651 z póź. zm./ 
2. Kodeks postępowania administracyjnego  
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /tj: Dz. U.  z 2015 roku 
    poz. 783 z póź. zm./ 

Informacje 
dodatkowe: 

Wniosek można składać w sekretariacie – pokój nr 106 – I piętro lub w pokoju nr A-101 – I piętro (wejście 
od ul. Piastowskiej). 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 

 
Opracowała: Liliana Kleszcze -  młodszy referent ds. rolnictwa i leśnictwa, data: 20.07.2005r. 
Aktualizowała: Anna Gaś -  referent ds. rolnictwa i leśnictwa, data: 04.12.2015r. 
Zatwierdził: Waldemar Krafczyk - Sekretarz Gminy, data: 04.12.2015r.  
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