KARTA USŁUGI
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE Z TERENU NIERUCHOMOŚCI DRZEW LUB KRZEWÓW
Urząd Gminy Osielsko
ul. Szosa Gdańska 55A , 86-031 Osielsko
Godziny pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek 7 30- 1530,
wtorek 730- 1700, piątek 730- 1400
Nie prowadzi się bezpośredniej obsługi Obywateli na stanowisku merytorycznym
w środy, za wyjątkiem spraw nagłych.
tel. +48 (52) 324-18-00 (centrala), fax +48 (52) 324-18-03
e-mail: gmina@osielsko.pl; http:/ /www.bip.osielsko.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza urzędu do złożenia wniosku w formie elektronicznej
dostępna jest na ePUAP http:/ /epuap.gov.pl
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614)
Wymagane
dokumenty:

I. Zgłoszenie w przypadku osób fizycznych – zamiar usunięcia drzew na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa,
jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości powinno zawierać:
1) imię i nazwisko wnioskodawcy;
2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
3) rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
II. Wniosek w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne oraz w następstwie
sprzeciwu.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo
właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2)oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu
informacji, o których mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości
drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie
czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) 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;
9) projekt planu:
a) 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
b) 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;
10) 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 uwzględniające wydawane przez właściwego regionalnego
dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunków do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom
określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli
zostało wydane.
Opłaty:

Termin
załatwienia
sprawy:

17 zł - w przypadku pełnomocnictwa (nie dotyczy jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).
Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na rachunek bankowy Gminy Osielsko
w Banku Spółdzielczym O/Osielsko Nr 37 8142 1033 0002 8248 2000 0002
z dopiskiem: pełnomocnictwo w sprawie wniosku o wycinkę drzew lub krzewów.
W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane
potwierdzenie złożenia przelewu. Opłata skarbowa jest określona przepisami ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).
I. W przypadku zgłoszenia do 35 dni od daty jego złożenia.
II. W przypadku wniosku do 30 dni od daty jego złożenia.
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa
dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wniosek oraz zgłoszenie można złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Osielsko
Miejsce
załatwiania spraw: we wszystkie dni robocze, w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą.
Informacje szczegółowe - pokój nr 5 (parter), stanowiska merytoryczne Tel. 52 324 18 23
Forma załatwienia I. W przypadku zgłoszenia:
sprawy:
1) milczące załatwienie sprawy (w tym możliwość wydania zaświadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu ) lub
2) sprzeciw w drodze decyzji.
II. W przypadku wniosku – zezwolenie (lub odmowa jego wydania) w drodze decyzji.
Tryb odwoławczy:

Dodatkowe
informacje:

W przypadku zezwolenia, odmowy lub cofnięcia wydanego zezwolenia albo wniesienia
sprzeciwu dotyczącego usunięcia drzewa, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania
(bez opłat skarbowych) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Wójta Gminy Osielsko w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.
Do terminu przysługującego na odwołanie nie wlicza się dnia otrzymania (doręczenia)
decyzji. Jeżeli koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy,
ostatnim dniem do złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni. O zachowaniu
terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie, a jeżeli zostało nadane w polskiej
placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (stempla pocztowego).
Nie wymaga zezwolenia usunięcie (na podst. art. 83f ust. 1 pkt 1,3, 3b, 4, 5 ustawy):
- krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
- drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
- drzew lub krzewów usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych
do użytkowania rolniczego,
- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach,
- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie zieleni.
Uwaga dot. przypadku zgłoszenia - w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem
6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu
ponownego zgłoszenia (art. 83f ust. 13 ustawy).
Ważne od: 31.08.2018 r.
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