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ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
W ydział Gospodarki Komunalnej - Referat Ochrony Środowiska
II. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 83f ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614),
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa:
1. imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy;
2. dane nieruchomości, na terenie której znajduje się drzewo, które wnioskodawca zamierza usunąć (adres, numer
ewidencyjny);
3. rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości;
4. pełnomocnictwo, jeśli strona działa przez pełnomocnika.
IV. OPŁATY:
Skarbowa:
17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Płatne gotówką w kasach Biura Obsługi Interesanta czynnych: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, od wtorku do
piątku w godz. 7.45 – 15.45 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A.
o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010.
Zwolnienie z opłaty skarbowej:
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5 pracuje: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz.7.45 – 15.45.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Przyjęcie zgłoszenia (milcząca zgoda organu) lub decyzja sprzeciwu.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin. Oględziny przeprowadza się w terminie 21 dni od dnia
zgłoszenia organowi.

doręczenia

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji sprzeciwu wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za
pośrednictwem Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie można składać
w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5.
UWAGI:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa dokonują osoby fizyczne, będące właścicielami nieruchomości i planujące
usunięcie drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarcze, którego obwód pnia mierzony na
wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgodnie z art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy
od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzewa.

