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I. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydawanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu wraz z załącznikami:
1. Oświadczenie
wiadczenie
o
posiadanym
tytule
prawnym
do
władania
nieruchomością/oświadczenie
wiadczenie o posiadanym prawie własności
własności urządzeń,
urz
o których
mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
2.
Zgoda właściciela
ciciela nieruchomości
nieruchomo
( nie jest wymagana, jeżeli wnioskodawcą jest:
użytkownik
ytkownik wieczysty nieruchomości,
nieruchomo
spółdzielnia
ielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa
reprezentowana przez zarząd,
zarz
zarządca nieruchomości
ci stanowiącej
stanowią
własność Skarbu
Państwa,
stwa, posiadacz nieruchomości
nieruchomo ci o nieuregulowanym stanie prawnym)
3. Rysunek/mapa/wykonany przez uprawnionego projektanta
projektanta projekt
pr
zagospodarowania
terenu - określające
ce usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości
ci i obiektów budowlanych istniejących
istniej cych lub projektowanych
4. Dokumentacja fotograficzna
5. Projekt planu nasadzeń
nasadze zastępczych/przesadzenia
pczych/przesadzenia drzewa lub krzewu
6. Decyzja o środowiskowych
rodowiskowych uwarunkowaniach/postanowienie w sprawie
uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia
przedsi
cia w zakresie oddziaływania na obszar
Natura 2000 - jeżeli
eli są wymagane
7. Postanowienie uzgadniające
uzgadniaj ce regionalnego dyrektora ochrony środowiska
ś
wydane w
ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - jeżeli
eli jest wymagane
8. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności
czynno
podlegające
zakazom określonym
lonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4
1 i art. 52 ust. 1 pkt 1,3,7,8,12,13,15 ustawy o
ochronie przyrody, jeżeli
żeli zostało wydane.
9. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej
II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Obsługi Klienta, ul. Plac Zwycięstwa 21/22
pok. 2 (parter)
Informacja: tel. 75 77 88 282 wew. 114,
adres email: zps@zawidow.eu
III. OPŁATY

Zwolnione z opłaty skarbowej
IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych do 2 m-cy od złożenia
enia wniosku
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Wydanie zezwolenia lub odmowa wydania zezwolenia na usuniecie drzew lub
krzewów
V. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Jeleniej Górze w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza
Miasta Zawidów
VI. PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016r. poz. 1827ze zm.)
VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
1. Przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do:
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;
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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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