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ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
W ydział Gospodarki Komunalnej - Referat Ochrony Środowiska.
II. PODSTAWA PRAWNA:
Art. 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochrony przyrody
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
2. Załączniki:
1) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, składane pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań;
2) oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – w przypadku wniosku składanego przez właściciela tych urządzeń, składane
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
3) zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem
terenu lub użytkownikiem wieczystym (oryginał). Zgoda wszystkich współwłaścicieli terenu w przypadku, gdy teren
stanowi współwłasność;
4) rysunek, mapa 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 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
5) inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia (wykaz nazw gatunkowych drzew lub krzewów,
obwody pni drzew w cm mierzone na wysokości 130 cm, wielkość powierzchni pokrytej krzewami w m²,
z określeniem nr działki oraz przyczyny usunięcia - dla każdego drzewa lub krzewu), w przypadku realizacji
inwestycji.
6) projekt planu 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 i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 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;
7) projekt planu 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;
8) oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej o poinformowaniu, w sposób
zwyczajowo przyjęty:
a) członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące
członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali,
b) członków wspólnoty mieszkaniowej
o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu i wyznaczeniu co najmniej
30-dniowego terminu na zgłoszenie uwag;
9) decyzja 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 2008 r. o udostępnianiu 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;
10) 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;
11) pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz
z dowodem uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej (17,00 zł za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury).
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ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW
IV. OPŁATY: Skarbowa:
Zwolnione z opłaty skarbowej.
V.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 4 pracuje: poniedziałek w godz.7.45–18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz.7.45–15.45.
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów.
VII.TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni.
VIII.TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi
Interesanta, stanowisko nr 4.
UWAGI:
Obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie stosuje się m. in. do:
1) krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m ;
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;
4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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