
Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2018 

Burmistrza Grodkowa 

z dnia 31 sierpnia 2018 r. 

 

Karta usługi 

 
Numer karty usługi: GK.III.6131.133.2018 
 

Data utworzenia/ aktualizacji: 27-09-2018 

 

Nazwa usługi: Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów 

Wydział/komórka 

odpowiedzialna: 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Miejsce załatwienia 

sprawy: 
Pokój nr 17, tel. 77 40 40 307 

Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) 

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2018r. poz.1614) 

Wymagane dokumenty: wniosek/zawiadomienie o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów 

Wysokość opłaty 

skarbowej: 

17,00 zł - pełnomocnictwo 

17,00 zł - zaświadczenie o zgodzie na usunięcie drzew 

Forma płatności: Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu 

przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodkowie 

zlokalizowanej w siedzibie Urzędu przy ul. Warszawskiej 29, 

w pokoju nr 11 w godz.:  

• poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7:00 – 14:00  

• środa w godz. 7:00 -16:00  

• piątek w godzinach 8:00-13:00.  

Rachunek bankowy: Urząd Miejski w Grodkowie  

Bank PKO BP nr konta : 301020 3668 0000 5202 0015 7248 

Wysokość opłaty 

administracyjnej: 

Wolne od opłaty administracyjnej. 

Forma płatności: ------ 

Inne opłaty: brak 

Termin załatwienia 

sprawy: 

Na podstawie art. 35 Kodeksu postepowania administracyjnego 

sprawę załatwia bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga 

przeprowadzenia postepowania wyjaśniającego – nie później niż 

w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później 

niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

Miejsce złożenia 

dokumentów: 

Urząd Miejski w Grodkowie, ul. Warszawska 29 

49-200 Grodków , Biuro Obsługi Klienta, pok. Nr 10 na parterze 

Tryb odwoławczy: Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19 a w terminie 14 dni 

od daty doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Grodkowa.  

Dodatkowe informacje: brak 

Załączniki do pobrania: wniosek/zawiadomienie o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów 

 

Opracował:                                        Sprawdził:                                       Zatwierdził: 

 

..........................................     ......................................................    .............................................. 
       (Imię i nazwisko, data)                           (imię i nazwisko, data)                         (imię i nazwisko, data) 

 

   Miłosz Dębowski, 27.09.2018       Arkadiusz Broda                   Andrzej Romian 

http://grodkow.pl/deklaracje/gk_2018/wn_zglosz_wycinki.docx

