URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
Karta Usług Nr PGK-04
REFERAT
NAZWA USŁUGI

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW lub
KRZEWÓW
MIEJSCE ZAŁATWINIA
pok. nr 12
SPRAWY
Anna Werys
Tel. (041) 3841048 wew. 44
Poniedziałek – Piątek 7:00 – 15:00
PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2016r poz. poz. 2134 ze zm.)
WYMAGANE DOKUMENTY
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
PGK-W04(do pobrania w pokoju nr 1)
 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
 mapa lub rysunek z naniesioną lokalizacja drzew przeznaczonych do
wycinki
 rysunek lub mapę określającą planowane nasadzenie zastępcze,
rozumiane jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie
mniejszej niż usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż
powierzchnia usuwanych drzew, stanowiących rekompensatę
przyrodniczą
OPŁATY
Zgodnie z art.86 ust.1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635) opłaty skarbowej nie pobiera się.
TERMIN ZAŁATWIENIA
W ciągu 35 dni
SPOSÓB ODWOŁANIA
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.
UWAGI
Obowiązek dokonania zgłoszenia usunięcia drzewa dotyczy jeżeli obwód
pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego
3) 50 cm – w przypadku pozostałych drzew
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o
pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo
budowlane, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej
i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte
drzewo, organ , uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada
na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa
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