KARTA USŁUGI
GRŚ.6131
Wydanie zezwolenia na usunięcia drzewa

Urząd Miejski
w
Koluszkach
Komórka
organizacyjna:

Data zatwierdzenia:

Referat Gospodarki Komunalnej
Tel.: 44 725 67 66

Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55; zm.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 471 i poz. 1378)



WYMAGANE DOKUMENTY

zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część wniosku



OPŁATY

• Pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł –
jeżeli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

•

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy (art. 35 §3 k.p.a.), o
każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji publicznej jest obowiązany
zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art.36 §1
k.p.a.).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:

Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter w następujących terminach:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00

lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
OSOBY DO KONTAKTU


Adam Supera

pok. Nr 220

tel. 44 725 67 66

DOKUMENT WYJŚCIOWY

• Decyzja
TRYB ODWOŁAWCZY

• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)
•

Wniosek należy złożyć w przypadku zamiaru usunięcia drzew lub krzewów, które nie rosną na
nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele związane z
prowadzeniem działalności gospodarczej.

Urząd

Miejski

w

Koluszkach

Wydział Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - Referat Gospodarki
Komunalnej
95-040 Koluszki

ul. 11 Listopada 65

tel. +48 44 725 67 66 fax. +48 44 714 58 15
e-mail: um@koluszki.pl, www.koluszki.pl
NIP: 728-24-71-753

…..........................................................................
Imię i nazwisko

REGON: 590648362

…………………………….
miejscowość, data

…..........................................................................
miejsce zamieszkania

…..........................................................................
kod pocztowy

.............................................................................
telefon kontaktowy

Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95 – 040 Koluszki
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów
Działając na podstawie art. 83 i 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471 i poz. 1378) wnoszę o
wydanie zezwolenia na wycięcie poniżej wymienionych drzew w ilości …...... szt. oraz
krzewów z powierzchni….... m2.*
L.p.
1.

Gatunek

Ilość

Obwody pni w [cm] mierzone na wysokości 130 cm

2.
3.
4.
5.

Przedmiotowe drzewa/krzewy* rosną na działce o numerze geodezyjnym ……………………
położonej w miejscowości …………………………… przy ul. …………………………….....
Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa/krzewy*: działka budowlana, użytki rolne,
łąka, nieużytki*, inne....................................................................................................................

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*…..............................................................
…………………………………………………………………………………………………..
Zamierzony termin wycięcia drzew/krzewów*…........................................................................
Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych
(art. 233 Kodeksu karnego) i że posiadam tytuł prawny władania przedmiotową
nieruchomością (wpisać jaki: własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie,
współużytkowanie, dzierżawa, zarząd, trwały zarząd, administracja oraz inne, dające się
udokumentować).
……………………….………………………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celu wydania zezwolenia na usunięcie
drzew.
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Koluszkach, przy ul. 11 Listopada 65.
Podane dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.
Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec profilowaniu następuję poprzez wysłanie maila na adres: um@koluszki.pl lub wysłanie listu na adres:
Urząd Miejski w Koluszkach ul.11 Listopada 65, 95-040 Koluszki.
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65, 95-040 Koluszki jest Pan Andrzej Włodarczyk,
email: iod@koluszki.pl
Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

……………………………………….
Czytelny podpis

Załączniki:
1. Mapa z zaznaczonymi drzewami/krzewami.
2. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości *
3. Pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (lub podanie podstawy prawnej zwolnienia z opłaty skarbowej) –
dotyczy tylko wnioskodawcy działającego przez pełnomocnika
Pouczenie:
I. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2. nazwę gatunku drzewa/drzew lub krzewu;
3. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm; a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
4. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo/a/ lub krzew;
5. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa/drzew lub krzewu;
6. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy ;
7. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
Jeżeli wniosek nie czyni zadość powyższym wymaganiom należy z mocy art. 64 § 2 KPA wezwać wnoszącego do usunięcia braków w
terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
II. Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie wymagają:
1. drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2. drzewa, 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
3. drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
4. krzewy o powierzchni do 25 m2;
5. drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach;
6. drzewa owocowe.

