KARTA INFORMACYJNA
URZĄD GMINY SIEDLCE
UL. ASŁANOWICZA 10; 08-110 SIEDLCE

Urząd Gminy Siedlce

Nazwa usługi:

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Podstawa prawna:
•

Art. 83, 88, 89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r.
poz. 1651).

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie opłat dla poszczególnych
rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228 poz. 2306 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
•

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów.

•

Dokument stwierdzający własność gruntu (akt własności ziemi, akt notarialny lub inny dokument).

•

Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości.

Sposób załatwienia sprawy:
•

Oględziny w terenie.

•

Rozpatrzenie wniosku.

•

Wydanie zezwolenia.

Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa
Nr pokoju: 6 – parter
Nr tel./fax: tel. (25)63 277 31 w. 55, fax (25) 63 236 30
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 -16.00, czwartek 8.00 – 18.00
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy
Siedlce, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi:
1.

Wniosek można pobrać w pokoju nr 6 lub na stronie internetowej.

2.

Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów można składać w siedzibie Urzędu Gminy
Siedlce (biuro podawcze – parter – 7.30 – 16.30) lub przesłać pocztą.

3.

Odebrać decyzję można:

- osobiście,
- za pośrednictwem poczty.
O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
4.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów powinien zawierać:

- odrębnie dla każdego drzewa: ilość, gatunek, obwód pnia w cm zmierzony na wysokości 1,30m, krzewy w m2,
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-

imię i nazwisko prawnego właściciela, współwłaściciela,

-

imię i nazwisko władającego i tytuł prawny władania nieruchomością,

-

podać przyczynę usunięcia, przeznaczenie terenu, na którym występują drzewa oraz termin usunięcia -

nr działki, obręb, miejscowość.
5. Wnioski zawierające braki formalne, które mimo wezwania nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie
pozostaną bez rozpatrzenia.

