URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
telefon: 033 49 71 717
fax: 033 49 71 717
email: ochrona.srodowiska@um.bielsko.pl

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

1.

Podstawa prawna

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi zmianami
(Dz. U. nr 151, poz. 1220 z 2009 r.)
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wydawane jest na wniosek posiadacza
nieruchomości. JeŜeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub uŜytkownikiem
wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
W wypadku posesji stanowiącej współwłasność, zgodę na usunięcie drzew lub krzewów
muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele.
2.

Wydział odpowiedzialny

Wydział Ochrony Środowiska
3.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lub przesadzenie drzew lub krzewów
powinien zawierać:
°
imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela
nieruchomości
°
tytuł prawny władania nieruchomością
°
nazwę gatunku drzewa lub krzewu
°
obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 centymetrów lub wielkość
powierzchni w metrach kwadratowych, z której zostaną usunięte krzewy
°
przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
°
przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
°
rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do
granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości.

4.

Opłaty – zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. nr 225, poz. 1635/, załącznik do w/w ustawy Cz. III pkt 44 ppkt 6

5.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy
od dnia złoŜenia kompletnego wniosku.
6.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta
na stanowisku nr 3 - Ochrona Środowiska lub na dzienniku podawczym).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
7.

Uwagi

Postępowanie administracyjne dotyczące usunięcia drzew lub krzewów wymaga
przeprowadzenia wizji terenowej i dokonania oględzin drzew lub krzewów.
Dlatego podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których moŜna uzyskać
kontakt z wnioskodawcą moŜe znacznie skrócić termin załatwienia spraw.
8.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają:
°
pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska:
Monika Kuros-Mrzygłód
Anna Oleszczak
Anna Szlagór
°

Biuro Obsługi Interesanta

telefon 033 4971 513
telefon 033 4971 513
telefon 033 4971 513
telefon 033 4971 808

