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KARTA USŁUG
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OPIS POSTĘPOWANIA

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów na terenach będących
własnością gmin, niebędących gruntami leśnymi
WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW
Wniosek właściciela nieruchomości lub posiadacza nieruchomości z dołączoną zgodą właściciela
terenu. Wniosek powinien spełniać wymagania art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.).
Wymagane załączniki z ustawy o ochronie przyrody art. 83b:
1) oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością /
posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
2) zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana (zgoda właściciela nieruchomości nie jest
wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnoty
mieszkaniowe, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi
zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali),
3) oświadczenie o udostępnieniu informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w przypadku:
a) spółdzielni mieszkaniowej - członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali
niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
b) zarządu
wspólnoty
mieszkaniowej
członkom
wspólnoty,
- o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu,
z wyznaczeniem co najmniej 30-dniowego terminu na zgłaszanie uwag (wniosek może być
złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag),
4) 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 1994r. - Prawo budowlane określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
5) 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 lub krzewy
w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- 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,
6) 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 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz
postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony
środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub
została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

7) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom
określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o
ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane,
8) dokument zawierający podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub pełnomocnictwo do ich
reprezentowania w przypadku, gdy teren stanowi współwłasność,
9) pełnomocnictwo w przypadku działania pełnomocnika,
10) dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej za ustanowienie pełnomocnictwa.
Wymagane dokumenty do wniosku winny być złożone w formie oryginału.
WYSOKOŚĆ OPŁAT
Opłata skarbowa za:
– wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa w wysokości 10 zł
– złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17 zł
Opłatę skarbową uiszcza się w kasach Urzędu Miasta Jelenia Góra lub na konto:
URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
BANK MILLENIUM S.A. O/JELENIA GÓRA
NR 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Punkt Kancelaryjny I: Starostwo Powiatowe, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra (parter)
Punkt Kancelaryjny II: Starostwo Powiatowe, ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra (parter, pok.
1)
MIEJSCE WYKONYWANIA
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Podchorążych 15, 58-506 Jelenia Góra,
II piętro, pok. 223/226, tel. 75/64 73 214/219, email: srodowisko@powiat.jeleniogorski.pl
SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Wydanie decyzji administracyjnej.
CZAS REALIZACJI
Decyzja wydawana jest w terminie 30 dni, w sprawach skomplikowanych 60 dni.
INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM
Strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Jeleniogórskiego. Odwołanie
nie podlega opłacie skarbowej.
SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW
Osobiście lub poczta elektroniczną a adres skrzynki ESP wnioskodawcy.
PODSTAWA PRAWNA
- art.83 ust.4 oraz art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1614 ze. zm.).
WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
GODZINY URZĘDOWANIA
-

poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 – 15.30;
środa 7.30 – 16.30;
piątek 7.30 – 14.30

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew z terenów gminnych
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