Karta Usług
Nazwa usługi: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Nazwa Wydziału: Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska
Numer pokoju: 102
Godziny przyjmowania wniosków: w godzinach pracy urzędu od 8:00 do
16:00
Numer telefonu: (071) 798 21 53
e-mail: p.kasina@um.olesnica.pl

Podstawa prawna:
 art. 83 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie
wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz.
1330)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie zezwolenia, który powinien zawierać:


imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela
nieruchomości albo właściciela urządzeń przesyłowych,



tytuł prawny władania nieruchomością (nie dotyczy właściciela urządzeń
przesyłowych),



nazwę gatunku drzewa lub krzewu,



obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,



przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,



przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,



wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,



rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub
budowanych na tej nieruchomości



Informacja czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

Opłaty: Opłata administracyjna, którą ponosi posiadacz nieruchomości za
usunięcie drzewa lub krzewu. Opłatę za usunięcie drzew ustala się mnożąc liczbę
cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty.
Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych
powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty. Stawki
powyższe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. 2017r., poz.
1330). Uiszczenie opłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja
na usunięcie drzew lub krzewów stała się ostateczna.
Art. 86 ustawy o ochronie przyrody przewiduje szereg przypadków, w których nie
nalicza się powyższych opłat.

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu za
pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Pozostałe informacje:
Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Złożenie wypełnionego wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze
złożenia w siedzibie organu (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Oleśnicy) i
podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę bądź osobę działającą w imieniu
wnioskodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, należy
przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

