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Sposób i miejsce złożenia dokumentów:
Postępowanie wszczyna się na wniosek strony. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego,
zgodnego z Kodeksem postępowania administracyjnego. Zezwolenie wydawane jest w formie decyzji
administracyjnej. Wniosek należy złożyć w sekretariacie, pokój nr 40 (parter) lub przesłać pocztą na adres
Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Miejsce wydawania dokumentów:
Decyzja przekazywana jest stronie postępowania drogą pocztową. Decyzja może zostać odebrana także
osobiście w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 76-77 (piętro
I), po uprzednim uzgodnieniu terminu odebrania decyzji z osobą prowadzącą postępowanie.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela
urządzeń;
2) tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń;
3) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
4) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
5) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
6) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
7) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
8) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i
obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
burmistrza na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości (zgoda właściciela nieruchomości,
nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości).
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa lub krzewy
zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Wzór wniosku jest dostępny w BIP Urzędu Miejskiego w Trzebnicy www.bip.trzebnica.pl (zakładka: Pozostałe
informacje / Druki do pobrania) lub na stronie internetowej www.eko.trzebnica.pl (zakładka: Zezwolenia,
Decyzje).

Informacje o opłatach
Brak opłat

Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca, natomiast sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy.
(Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) sprawy
wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwione nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy
szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w
postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania). Zgodnie z art. 36 § 1 o każdym
przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ obowiązany jest zawiadomić strony,
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zmianami),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zmianami).

Tryb odwoławczy:
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Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, pl. Powstańców
Warszawy 1, 50-951 Wrocław, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Trzebnica w terminie 14 dni od daty
doręczenia decyzji.

Uwagi, informacje dodatkowe:
1. Nie wymaga się zezwolenia do drzew i krzewów:
 w lasach,
 owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz
w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną
krajobrazową,
 na plantacjach drzew i krzewów,
 których wiek nie przekracza 10 lat,
 usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
 usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a
wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału
przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy
wału,
 które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń
kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu,
 stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
 usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
2. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych
gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
3. Organ właściwy do wydania zezwolenia, przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie
występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych.

Miejsce na notatki:
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska,1 piętro, pokój nr 77,
Szczepan Gurboda, tel. +48 71 388 81 77, e-mail: gurboda_s@um.trzebnica.pl

Zatwierdził:

