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Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
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Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2013 r., poz. 627 ze zm.)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2004 r. w
sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków
drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 ze zm.)
Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:
 Referat Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska
Pokój nr 8 lub 7
Tel. (81) 517-50-85, wewnętrzny 27 lub 29
Wymagane wnioski:
 Wniosek o usunięcie drzew (wzór do pobrania.......)
 Wniosek o usunięcie krzewów (wzór do pobrania.........)
Wymagane załączniki:
 Zgoda właściciela nieruchomości w przypadku, kiedy posiadacz
nieruchomości nie jest jej właścicielem (zgoda nie jest wymagana w
przypadku: 1) spółdzielni mieszkaniowej, 2) wspólnoty
mieszkaniowej, w której właściciele lokali powierzyli zarząd
nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali, 3) zarządcy nieruchomości
będącej własnością Skarbu Państwa, 4) posiadacza nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym 5) użytkownika wieczystego
 Oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością złożone
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań (wzór do pobrania ……)
 Projekt planu: 1) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako







posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba
usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia
usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za
usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
2) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub
projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o
liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i
planowanym terminie ich wykonania;
rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego
odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania
działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest
on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w
odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w
sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w
zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku
realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie
zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego
regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej
oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub
została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności
podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w
art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody,
jeżeli zostało wydane.
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Dokumenty do wglądu:
 Brak
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Termin załatwienia sprawy:
 Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
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Opłaty:
 Brak opłaty skarbowej
 Posiadacz ponosi opłatę za usunięcie drzew w przypadku braku
podstawy do zwolnienia z opłaty w oparciu o art. 86 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w wysokości wynikającej z
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 85 w/w ustawy
Tryb odwołania:
 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
Wójta Gminy Niedrzwica Duża w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji
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Opracował
Dawid Tyburek

Uwagi:
 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione
od dokonania nasadzeń kompensacyjnych w ilości określonej
w decyzji. Po dokonaniu nasadzeń należy pisemnie poinformować
organ wydający decyzję o gatunkach i miejscu posadzenia roślin.
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w przypadku
kiedy nieruchomość jest współwłasnością musi pochodzić od
wszystkich współwłaścicieli
Sprawdził

Zatwierdził

