ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIE DRZEWA
Kogo dotyczy

Dotyczy właścicieli nieruchomości, będących osobami fizycznymi, które usuwają
drzewo na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Czego dotyczy

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia
drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego;
 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego;
 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wymagane dokumenty







Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1 A, 59-700 Bolesławiec, piętro I,
pokój nr 15 (sekretariat) w godzinach:
 poniedziałek: 8.00-16.00
 wtorek-piątek: 7.30-15.30

Termin załatwienia sprawy

 W terminie 21 dni od dnia złożenia poprawnie wypełnionego zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzewa przeprowadzane są jego oględziny.
Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość
usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu.
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której
usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku
możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność
zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie
wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Przewidziany ustawowo
termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia
przeprowadzenia skutecznych oględzin. W przypadku konieczności
przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych
do usunięcia, 14-dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty
przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.
Jeśli we wniosku stwierdzone zostaną braki formalne, Wnioskodawca w drodze
postanowienia zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie skutkowało będzie
odstąpieniem od oględzin i wniesieniem sprzeciwu do zgłoszenia.

zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
rysunek lub mapa, określające usytuowanie drzewa na nieruchomości;
pisemna zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa;
oryginał pełnomocnictwa jeśli zostało ustanowione;
dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeśli zostało
ustanowione) w kwocie 17,00 zł wpłacane na konto Urzędu Miasta Bolesławiec
Nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230

 w terminie 14 dni liczonych od dnia oględzin organ wyraża stanowisko
w sprawie.
Sposób załatwienia sprawy

Drzewo można usunąć po upływie 14 dni od daty przeprowadzenia oględzin, pod
warunkiem, że Wójt nie wniesie w tym terminie sprzeciwu w formie decyzji
administracyjnej. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji
administracyjnej w placówce pocztowej lub dzień jej wprowadzenia do systemu
teleinformatycznego. Wójt może wnieść sprzeciw w przypadku: 1) lokalizacji
drzewa: a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, b) na terenie
przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń
lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, 2) spełnienia
przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki
przyrody. Wójt obligatoryjnie wnosi sprzeciw: 1) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia
drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie; 2) w przypadku
nieuzupełnienia zgłoszenia.

Wójt przed upływem 14 dni od daty przeprowadzenia oględzin może wydać
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia
wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Tryb odwoławczy

Od decyzji, w której wyrażono sprzeciw wobec zgłoszonego zamiaru usunięcia
drzewa przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się
prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał
decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna

 Ustawa o ochronie przyrody

Opłaty

 17,00 zł za pełnomocnictwo (jeśli zostało ustanowione) wpłacane na konto
Urzędu Miasta Bolesławiec Nr 98 10202137 0000 9002 0046 4230

Informacje dodatkowe

 Kodeks postępowania administracyjnego

 W przypadku nieusunięcia drzewa (co do którego nie wniesiono sprzeciwu) przed
upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, jego usunięcie może
nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji
o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej
i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo,
organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek opłaty za usunięcie
drzewa.
 Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzewa nie zwalnia z obowiązku uzyskania
zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych
w przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa spowoduje naruszenie tych
zakazów. Zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
zezwolenie na czynności podlegające zakazom wydaje Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Naruszenie zakazów w stosunku do
gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt. 14) ustawy o ochronie
przyrody).

