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Strategii i Rozwoju Gminy

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW(A) LUB (I) KRZEWÓW
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub (i) krzewów (wzór).
2. Załączniki (w zależności od sytuacji):
- zgoda właściciela gruntu na którym rosną przedmiotowe drzewa lub (i) krzewy
(jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem);
- zgoda współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest wspólną własnością,
- rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Kaletach, Wydział Strategii i Rozwoju Gminy pok. nr 25 lub
Sekretariat Burmistrza pok. nr 22.
Opłaty
1. Opłaty wynikające z art. 84 i art. 85 ustawy o ochronie przyrody.
2. Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów w przypadkach wyszczególnionych w art. 86
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
3. Zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w
ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od
dnia wszczęcia postępowania – art. 35 kpa.
Sposób załatwienia sprawy: postępowanie wyjaśniające polegające na oględzinach w terenie, celem
sprawdzenia stanu faktycznego, spisanie protokołu z oględzin, wydanie decyzji administracyjnej.
Podstawa prawna
1. Art 83 do 87 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 ,
poz. 1220 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. sprawie stawek opłat dla
poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228 poz. 2306 z późn. zm.).

3. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za
usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (M. P. z 2011 r. Nr 95 poz.
963).
4. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013 r. poz. 267).
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Dodatkowe informacje, uwagi
Urząd Miejski w Kaletach
42-660 Kalety
ul. Żwirki i Wigury 2
II piętro, pokój 25
tel. 34 352 76 41
Formularze i wnioski do pobrania:
Załącznik nr 1 - ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW(A) LUB (I) KRZEWÓW

