
K A R T A   I N F O R M A C Y J N A 

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów 

URZĄD GMINY 

Nowe Miasto Lub. 

 

Organ właściwy: Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds.ochrony środowiska , rolnictwa i leśnictwa  

Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu 

Konto: Urząd Gminy Nowe Miasto Lubawskie 

BANK   61 1020 3583 0000 3502 0046 4172 PKO BP S.A. 

NIP: : 877-14 – 68- 461 

 

 

Podstawa prawna: 

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, 

poz. 1220 z późn. zm.) 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 
 

1. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - w załączeniu, 

2. Potwierdzenie tytułu prawnego do władania nieruchomością (wymóg ten nie dotyczy wniosku 

właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii 

elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych 

nieruchomości, jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń). 

3. Mapa (lub rysunek) określające usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic 

nieruchomości lub obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 

nieruchomości. 

4. Zgoda współwłaścicieli (w przypadku współwłasności działki) 

 

II. OPŁATY: 
Brak opłaty 

 

III.  TERMIN ODPOWIEDZI: 
Do 30 dni 

 

IV.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 
Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Mszanowo ul. Podleśna 1, 13-300 Nowe Miasto 

Lubawskie.  

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY: 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu 

za pośrednictwem Wójta Gminy Nowe Miasto Lub. w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. Odwołanie składa się w Punkcie obsługi Urzędu Gminy. 

 

VI. UWAGI: 
Przed wydaniem decyzji przeprowadzana jest wizja lokalna. 

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 1 Urzędu Gminy 

Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz telefonicznie pod nr 56-47 26 303 

.



…………………. dnia ………………. 
 

Imię wnioskodawcy* 

Nazwisko wnioskodawcy *  

Adres wnioskodawcy  
 
 

Telefon kontaktowy 
WÓJT GMINY 

NOWE MIASTO LUBAWSKIE 
(Referat Inwestycji i Rozwoju) 

 
 
 

WNIOSEK 
 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 
nie stanowiących powierzchni leśnych 

 
1. Nazwa i siedziba posiadacza i właściciela nieruchomości (położenie i numer działki): 

……………………………………………………………………………………………… 
2. Tytuł prawny władania nieruchomością: ………………….……………………….………. 
3.  

Nazwa gatunku drzewa lub 
krzewu 

Obwód pnia drzewa 
mierzonego na 

wysokości 130 cm. 
Ilość sztuk 

Uwagi 
o drzewie 

    
    
    
    
    
 

4. Przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew ………………………………..  
5. Przyczyna usunięcia drzewa lub krzewu: 

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

6. Termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu:……………………………………….. 
7. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy:……………………………….....  

Załącznik: Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do 
granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej 
nieruchomości. 

 
Oświadczam, iż wyżej wymienione drzewa znajdują się na nieruchomości, do której 
posiadam tytuł prawny i zostałem pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 
233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań 

 
 

……………………………………………………………… 
(podpis właściciela i współwłaścicieli) 

  


