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Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Data
zatwierdzenia
21.10.2013 r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek (do pobrania na stronie internetowej www.prabuty.pl lub w Biurze Obsługi Ludności
Urzędu Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty w - parter pokój nr 2 lub w pokoju
nr 5 A – I piętro), zawierający:
1) Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) Tytuł prawny władania nieruchomością;
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.
3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Brak możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną.
4. OPŁATY
 Brak opłat za wydanie zezwolenia;
 W przypadku wniosku składanego przez pełnomocnika – opłata skarbowa, w wysokości 17 zł,
Zwolnienie z opłat jest pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny, wstępnym, zstępnym
lub rodzeństwu.
 Opłaty za usunięcie drzew zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13
października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
(Dz.U.2004.228.2306) oraz Obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za
usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na dany rok, z wyłączeniem
przypadków o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy Prabuty nr: 46 8319 0003 0000 1704 2000 0010
Bank Spółdzielczy Prabuty.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Wniosek należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2 w Biurze
Obsługi Ludności, parter pokój Nr 2 (w poniedziałki w godzinach 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do
piątku w godzinach od 7.30 do 15.30) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w
Prabutach, ul. Kwidzyńska 2, 82 – 550 Prabuty.

6. OSOBY DO KONTAKTU
Karol Mościcki – Urząd Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2 82-550 Prabuty, pok. 5A –Ip., tel: 055 262 41 52, email: k.moscicki@prabuty.pl
7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Zgodnie z art. 35 § 3. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 z póź zm.) Decyzja administracyjna do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.
Zgodnie z art. 35 § 5. Kodeksu postępowania administracyjnego do powyższych terminów nie wlicza
się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia
sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa organ administracji publicznej jest obowiązany
zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
8. TRYB ODWOŁAWCZY
Za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
9. PODSTAWA PRAWNA
 Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 z póź. zm.)
 Art. 4 cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z
póż. zm.)
 Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
2013 r. poz. 267 z póź. zm.);
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat
dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U.2004.228.2306);
 Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na dany rok.
10. UWAGI
1) Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu
zezwolenia wydanego na wniosek:
 posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu,
energii elektrycznej oraz innych urządzeń podobnych nie należących do części
składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa - jeżeli drzewa lub
krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń;
2) Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń
służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz
innych urządzeń podobnych nie należących do części składowych nieruchomości, jeżeli
wchodzą w skład przedsiębiorstwa następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela
nieruchomości, a w przypadku gdy na nieruchomości jest ustanowione prawo użytkowania
wieczystego - na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje
od właściciela urządzeń. Ustalenie wysokości odszkodowania za drzewa i krzewy oraz za ich
usunięcie następuje w drodze umowy stron. W przypadku gdy strony nie zawrą umowy w
terminie 30 dni od dnia usunięcia drzew lub krzewów, odszkodowanie ustala organ, który
wydał zezwolenie na ich usunięcie, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie
nieruchomości;
3) Wydanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty zezwolenia na usunięcie drzew lub
krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody
wymaga uzyskania zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska;
4) Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem
obcych gatunków topoli, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydaje się po uzgodnieniu z
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;
5) W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, tut. organ wzywa wnioskodawcę do
uzupełnienia braków w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma - art. 64 § 2 Kpa.
Nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania,
a ponowne wszczęcie może nastąpić po złożeniu nowego wniosku wraz z kompletem
dokumentów;
6) W przypadku braku opłaty skarbowej tut. organ wzywa, zgodnie z art. 261 § 1 i 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego, do dostarczenia dowodu opłaty skarbowej w terminie
7 dni od daty otrzymania pisma. Niedostarczenie w/w dowodu spowoduje zaniechanie
czynności, a podanie zostanie zwrócone Wnioskodawcy;
7) Ponadto podkreśla się, iż zgodnie z 3 § ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. nr 187 poz.
1330) składający wniosek zobowiązany jest dołączyć oryginalny dowód zapłaty należnej
opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej. Dowód
zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.
Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z w/w rozporządzeniem za uwierzytelnioną kopię
dowodu zapłaty rozumie się potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę
prawnego, doradcę podatkowego albo rzecznika patentowego kopię dowodu zapłaty opłaty
skarbowej;
8) Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z działki będącej własnością Miasta i Gminy
Prabuty, będącej w użytkowaniu wieczystym, dzierżawie Wnioskodawcy wydaje Starosta
Kwidzyński;
9) Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków;
10) Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów nie jest wymagane w przypadku zamiaru usunięcia
drzew lub 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.
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