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Symbol komórki odpowiedzialnej /
Numer procedury

GMKRiOŚ/25

Jak uzyskać:
ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z póżń.
zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z
2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm.)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek o wydanie zezwolenia wniesiony przez posiadacza nieruchomości
2. w przypadku gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza
się zgodę właściciela
3. w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda
współwłaścicieli
4. rysunek lub mapa określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych na tej nieruchomości
odnośnik do wniosku
II. OPŁATY:
Nie pobiera się
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

SEKRETARIAT Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, tel 55 / 247 24-01 w.23
IV: JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska
Insp. ds. ochrony środowiska, pok. Nr 13 , tel 55 / 247 24-01 w.23
e-mail: ochrona_srodowiska@miastonowydwor.pl
V. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU:

W ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od wydanej decyzji przysługuje prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu, pok. Nr 17 lub przesyła pocztą, w terminie 14
dni od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.
VII. DODATKOW INFORMACJE:
Organ może uzależnić udzielenie zezwolenia od przeniesienia drzew lub krzewów we
skazane przez siebie miejsce albo od zastąpienia drzew lub krzewów przewidzianych do
usunięcia innymi drzewami lub krzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew
lub krzewów.

Zgodnie z art. 83 ust.2 wyżej cyt. ustawy zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator
przyrody
Opracował: Jolanta Kupiecka – insp. ds. ochrony środowiska
Sprawdził: Bolesław Rudziński- kierownik referatu GMKRiOŚ
Zatwierdził:

