KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra
tel.: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155
e-mail: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl

KS-33
DO-OR-II.0143.4.2017

ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
złożenie wniosku:
osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w budynkach Urzędu Miasta:
- przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 (II piętro), w pok. 301,
- przy ul. Podgórnej 22 (parter), w Biurze Obsługi Interesanta, na stanowiskach nr 5 lub 6 Departamentu
Rozwoju Miasta, tel. (+48) 68 45 64 828; (+48) 68 45 64 830; e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
elektronicznie – na platformie ePUAP – pod adresem: www.zielona-gora.pl w Biuletynie Informacji
Publicznej w dziale: e-Urzad – elektroniczny Urząd podawczy – wydanie zezwoleń na usuwanie drzew lub
krzewów,
za pośrednictwem poczty.
odbiór dokumentu:
w Biurze Ochrony Środowiska przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41, parter
za pośrednictwem poczty,
elektronicznie – na platformie ePUAP.
Dodatkowe informacje: w Biurze Ochrony Środowiska przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41
(parter) w pok. 101, 103, 104 i 105; tel. (+48) 68 45 64 678, (+48) 68 45 44 660, (+48) 68 47 55 661 i
(+48) 68 47 55 650,
WYMAGANE DOKUMENTY
zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów:
sporządzone samodzielnie przez interesanta, zawierające następujące dane:
-

dane wnioskodawcy imię i nazwisko lub nazwa firmy lub pieczęć nagłówkowa,
adres zamieszkania lub siedziby firmy,
e-mail, numer telefonu kontaktowego lub dane pełnomocnika,
numer i położenie działki (ulica i obręb),
określenie sposobu odbioru dokumentu,

- datę i podpis.
lub zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew lub krzewów:
według ustalonego wzoru, dostępne:
- w siedzibie Urzędu Miasta ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Biurze Ochrony Środowiska (parter),
- w siedzibie Urzędu Miasta ul. Podgórna 22 w Biurze Obsługi Interesanta na stanowiskach nr 5 lub 6
(parter),
- w Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Co i jak załatwić w Urzędzie? – Ochrona środowiska,
dokumenty wymagane do zgłoszenia:
- rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
w przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów, organ w drodze postanowienia nakłada
obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni,
w ciągu 21 dni od doręczenia zgłoszenia następują oględziny, z których sporządza się protokół,
w drodze decyzji administracyjnej w terminie 14 dni od dnia oględzin organ może wnieść sprzeciw,
usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
na podstawie art. 83 f ust. 8 Ustawy o ochronie przyrody, jeżeli organ w terminie do 14 dni od dokonania
oględzin nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej, wówczas może nastąpić usunięcie drzewa
na podstawie art. 83 f ust. 12 w związku z upływem powyższego terminu, organ może wydać zaświadczenie
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
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ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW
OPŁATY
opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł dotyczy:
wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
złożenia pełnomocnictwa.
opłatę skarbową można uiścić:
- w kasach Urzędu Miasta:
30
00
przy ul. Podgórnej 22 (parter), w godzinach od 8 do 14 ,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258,
− w placówkach banku PKO BP S.A. w Zielonej Górze – bez prowizji,
Wykaz kont bankowych Urzędu Miasta dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej – Budżet i finanse,
Numery rachunków bankowych.
DODATKOWE INFORMACJE
1) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew, dotyczy drzew będących własnością osób fizycznych i usuwanych
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 5 cm
przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz gatunku platan klonolistny,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 t.j. z późn.zm.),
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.).

pracownik DR-OS
opracowano 23.10.2017 r.

Kierownik DR-OS
sprawdzono 31.10.2017 r.
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Sekretarz Miasta
zatwierdzono

.2017r.

