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KARTA INFORMACYJNA
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW

NAZWA
I.

II.

III.

IV.

PODSTAWA
PRAWNA

WYMAGANE
WNIOSKI

WYMAGANE
ZAŁĄCZNIKI

DOKUMENTY DO
WGLĄDU

V.

OPŁATY

VI.

TERMIN
ZAŁATWIENIA
SPRAWY
MIEJSCE

VII.

ZAŁATWIENIA
SPRAWY

VIII.

GODZINY PRACY

IX.

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

X.

TRYB
ODWOŁAWCZY

XI.

OPŁATY ZA
ODWOŁANIE

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220),
- coroczne Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i
krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni.
Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (druk do pobrania w
załączniku)
- dokument potwierdzający tytuł prawny (ksero Aktu Notarialnego). Jeżeli wniosek składa
posiadacz nieruchomości nie będący właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej
właściciela z uzasadnieniem powodu usunięcia drzew lub krzewów,
- w przypadku ubiegania się o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
granicznych – oświadczenie (zgoda) właściciela przylegającej działki, iż nie wnosi on
sprzeciwu na usunięcie przez wnioskodawcę przedmiotowych drzew lub krzewów.
- mapa lub szkic ze wskazaną dokładną lokalizacją drzew lub krzewów
Brak
Brak opłaty skarbowej. W przypadku i na zasadach określonych w ustawie o ochronie
przyrody i aktach wykonawczych pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej
wysokość ustalana jest indywidualnie.
Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 30 dni
Urząd Gminy Korycin, pok. nr 7
ul. Knyszyńska 2a, 16 - 140 Korycin
tel. 85 722 91 95
e-mail: korycin@kki.net.pl
poniedziałek - piątek w godz. 730 - 1530
Inspektor ds. rolnych, gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy
Korycin w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji
Bez opłat
1. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
2. Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione jest usunięcie:
- drzew lub krzewów owocowych (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości

wpisanej do rejestru zabytków),
XII.

UWAGI

SPORZĄDZIŁ:

- drzew lub krzewów z plantacji,
- drzew lub krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
- drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu
na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych i wodnych
szczegółowych.
3. Przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody nie stosuje się do
usuwania drzew lub krzewów w lasach.
Stanisław Kopciewski

