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Nazwa usługi: ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Podstawa prawna:
1.
2.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 poz. 23 z późn. zm.);

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wraz z załącznikiem formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy, pokój nr 9 lub na stronie internetowej
www.miedziana.gora.pl;
2. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym do wniosku należy
dołączyć zgodę jej właściciela.
Opłaty: Zwolnienie z opłaty skarbowej.
1.

Przewidywany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie, nie później niż 30 dni
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Anna Socha
Nazwa Wydziału/Stanowiska: Inspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Przyrody
Nr pokoju: 9
Nr telefonu: 41 303-16-26 wew. 41 fax. 41 303-16-05
Godziny pracy: poniedziałek – 800 - 1600, wtorek – piątek – 730 - 1530
Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie, które wnosi do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedziana Góra w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji.
Uwagi:
1. Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy (II piętro);
2. Zezwolenie wysyłane jest pocztą lub po uzgodnieniu odbierane osobiście.
Miejsce na notatki:
Przepisów nie stosuje się do drzew/ krzewów podlegających obowiązkowi zgłoszenia:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru
gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach
zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
7) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału
przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
8) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych
albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
9) drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
11) drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
12) drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub
rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13) prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do
niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
14) drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w
art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania
lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub
krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
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