
U R Z Ą D M I A S T A C H E Ł M Ż Y
87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 2.
tel. 56 -  6752291, fax. 56 - 675 2122
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KARTA USŁUG
ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIASTA CHEŁMŻY

NR GKM 06
Wydział Gospodarki Miejskiej (GKM)

Nazwa usługi:

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW , KRZEWÓW.
Odpowiedzialny za usługę: Krzysztof Kubera - Specjalista
Nr pokoju: 17 – Mały Ratusz
Nr telefonu: 0-56  675-22-91  w. 48
Godz. pracy: poniedziałek – piątek 700 – 1500,  wtorek  800 - 1600

Wymagane dokumenty i wnioski:
1.  Wypełniony wniosek  o wydanie  zezwolenia  na usunięcie drzew i  krzewów (druk
wniosek w załączeniu).
2. Wypełnione oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości (druk oświadczenia
w załączeniu).

Opłaty: 5,00zł – opłata w znakach skarbowych za złożenie wniosku (podania),
              0,50zł – opłata w znakach skarbowych od każdego załącznika do wniosku,
           20,00zł – opłata w znakach skarbowych za wydanie decyzji – zezwolenia,

pobierana od osób fizycznych.
Kasa czynna: poniedziałek – piątek  700 – 1000 oraz 1100 – 1415.
                        wtorek – 800 – 1000 oraz 1100 – 1515.
Ustawowy termin odbioru dokumentów (załatwienia sprawy): 30 dni od daty złożenia
wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni.

Tryb odwoławczy: przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu,  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania  decyzji,  za  pośrednictwem
Burmistrza Miasta Chełmży.
Opłata za wniesienie odwołania: 5,00zł za odwołanie i 0,50zł za każdy załącznik.

Odbiór dokumentów: Urząd Miasta Chełmży, pokój nr 17 (I piętro w Małym Ratuszu).
Uwagi: Dokumenty należy składać w sekretariacie - pok. nr 2 (parter w Dużym
Ratuszu). 



Podstawa prawna:
1. Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  ochronie  przyrody  (Dz.  U.  nr  92,  poz.880

z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek

opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228, poz.2306 z późn.
zm.)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).

4. Ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz.2532
z późn. zm.).

Opracował: Krzysztof Kubera – specjalista ds. ochrony środowiska i Gospodarki Komunalnej – 29.07.2005r.
Sprawdził: mgr Janusz Wilczyński – Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej – 29.07.2005r.
Zatwierdził: Marek Kuffel – Zastępca Burmistrza Miasta Chełmży – 29.07.2005r.



Chełmża, dnia ..........................
.....................................................

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

.....................................................
(imię i nazwisko posiadacza* nieruchomości,

adres zamieszkania, nr telefonu) 

Burmistrz Miasta Chełmży

P O D A N I E

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/a/, krzewów

1. Dane ewidencyjno-adresowe nieruchomości, na której rosną drzewa/ krzewy.
Miejscowość: Chełmża

Ulica: ........................................................................... nr .....................................
Nr ewidencyjny działki: ......................, obręb: .....................................................

2. Gatunki i obwody (pierśnica) pni drzew zgłoszonych do usunięcia, mierzonych na wysokości 130cm
od podstawy. 

L. p. Gatunek drzewa Obwód pnia na
wysokości 1,3m od
podstawy  (w cm)

Uwagi (np. stan
zdrowotny)

3. Gatunek krzewów i obszar powierzchni zakrzewionej.

L. p. Gatunek krzewów Powierzchnia zakrzewiona 
(w m2)

Uwagi

4. Termin  zamierzonego  usunięcia  drzew/krzewów:
.......................................................................................

5. Przeznaczenie terenu na którym rosną drzewa/krzewy: ..............................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....

6. Przyczyna (powód) zamierzonego usunięcia drzew/krzewów (opisać): 
..............................................................................................................................................................

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

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

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

.........



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

...............................................................
/podpis wnioskodawcy/



Oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości

Ja niżej podpisany/a

........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów)

legitymujący/a się

........................................................................................................................................................
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający)

urodzony/a .......................... w ...................................................
                                 (data)                                         (miejsce)

zamieszkały/a ................................................................................................................................

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

oświadczam,  że  posiadam prawo do dysponowania  nieruchomością  oznaczoną w ewidencji
gruntów  i  budynków  jako  działka/i  nr  ...........................................................  w  obrębie
ewidencyjnym ....................... wynikające z tytułu:
1. własności,
2. współwłasności .......................................................................................................................

                           (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres)

................................................................................................................................................ ,
oraz dysponuję ich zgodami, które przedstawiam w załączeniu.

3. użytkowania wieczystego1 ................................................................................................... ,
4. trwałego zarządu1 ................................................................................................................. ,
5. ograniczonego prawa rzeczowego1 ...................................................................................... ,
wynikające z następujących dokumentów2 potwierdzających powyższe prawo do dysponowania
nieruchomością ............................................................................................... .

Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  podanie  w  niniejszym  oświadczeniu  nieprawdy,
zgodnie  z  art.233  Kodeksu  karnego,  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem  prawdziwość
danych, zamieszczonych powyżej.

...................................                                                               ..............................................
    (miejscowość, data)                                                                                           (podpis wnioskodawcy)

1 Należy wskazać właściciela nieruchomości.
2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością.


