KARTA INFORMACYJNA – DECYZJA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY
Czynność:

Wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy.

Organ właściwy:

Starosta Tucholski

Podstawa prawna:





Wnioskodawca:

Miejsce realizacji:

Wymagane dokumenty:

art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55 ze zm.),
art. 35 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.),
art. 5, art. 6 i art. 7 oraz część III ust. 44 pkt. 6 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.
Dz.U.2020.1546 ze zm.),
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
(Dz.U.2017.1330).
Wniosek o wydanie zezwolenia może złożyć:
 posiadacz nieruchomości (władający nieruchomością);
 właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 ust.1stawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - jeżeli drzewo lub krzew
zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Formy władania: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe, stosunek
zobowiązaniowy, własność urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomość o nieuregulowanym stanie
prawnym, inne).
Starostwo Powiatowe w Tucholi
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody – pokój nr 2, tel. (52) 55 90 713,
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
1) wniosek o wydanie decyzji (wzór wniosku możliwy do pobrania w formie elektronicznej ze strony BIP Starostwa Powiatowego
w Tucholi);
2) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4
ustawy o ochronie przyrody;
3) rysunek, mapę 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;
4) projekt planu:
a) 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 lub

Opłaty:

b) 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;
5) decyzję 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;
6) 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;
7) dokumentacja fotograficzna.
 wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej,


opłata skarbowa za pełnomocnictwo wnoszona jest z chwilą złożenia wniosku w wysokości 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictwa
dla małżonka, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, rodzeństwa, osoby ujawnionej jako pełnomocnik w CEIDG oraz gdy
mocodawcą jest podmiot zwolniony ustawowo z opłaty skarbowej),

na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Tucholi:
96 8174 0004 0000 2163 2000 0002
Wysokość opłat za usunięcie drzew i krzewów jest ustalana indywidualnie w decyzji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
Termin realizacji:
Tryb odwoławczy:

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Tucholskiego w terminie 14 dni licząc od dnia
doręczenia decyzji.
Stan na: 23.10.2020 roku

