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Podstawa prawna:

•
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),
•Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów
i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306)
•Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 września 2004r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar
pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni,
zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 219 poz. 2229))

I. WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (F-GK – 06/01)
II. OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej
III. TERMIN ODPOWIEDZI
do 20 dni
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
Stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych, pok. Nr 5, tel. 7219-338
V. SPOSÓB POSTEPOWANIA
1) W celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy w złożonym wniosku podać:
gatunek drzewa, obwód pnia (mierzony na wys. 130 cm), przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo
lub krzew, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, wielkość powierzchni, z której
będą usuwane krzewy. Do wniosku należy dołączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub
krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej
nieruchomości oraz pisemną zgodę właściciela (współwłaściciela) nieruchomości – druk F-GK-06/02; (w
przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem samoistnym, a jedynie współwłaścicielem, dzierżawcą
lub użytkownikiem nieruchomości).
2) W terminie do 14 dni zostanie przeprowadzona wizja lokalna przez pracowników UMiG Koźmin Wlkp.
3) Zezwolenie, jak i odmowa jego wydania mają formę decyzji Burmistrza Miasta i Gminy.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia
niniejszej decyzji.
VII. UWAGI1)
Dołączenie do wniosku aktualnych fotografii drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia oraz ich
najbliższego otoczenia może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
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