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I.  MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Plac Wolności 13, pokój nr 32
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 472 20 00 wew. 49 lub +48 77 40 52 749, fax. +48 77 472 32 95
email: srodowisko@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

niezbędne dokumenty należy przedłożyć w
Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu
Plac Wolności 13, pokój 27
(pn. 8:00 - 16:00, wt. - pt. 7:00 - 15:00).

II. PODSTAWA PRAWNA

art. 83; art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.).

III. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek zawierający następujące elementy:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela

urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) zgodę właściciela nieruchomości (oryginał) jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest użytkownikiem

wieczystym  złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.
3) tytuł prawny władania nieruchomością, z tym, że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń,

o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
6) przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
7) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
8) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
9) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości

i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

IV. OPŁATY

Na podstawie cz. III ust. 44 kolumna 4 pkt 6 (zwolnienia) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2014 roku, poz. 1628) za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty
skarbowej.
Na podstawie cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1628)
opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa
oraz jego odpis, wypis lub kopia: udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu; jeżeli
mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej) uiszcza się

na konto:

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle
PKO BP S.A. O/Kędzierzyn-Koźle
02 1020 3668 0000 5702 0264 3229

KARTA USŁUGI

Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów w odniesieniu
do nieruchomości będących własnością gminy
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V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Terminy załatwienia sprawy określa art. 35 Kpa:
- organy administracji publicznej obowiązane są załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki,
- niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody

przedstawione przez stronę,
- nie później niż w ciągu 1 miesiąca, sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego,
- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania w sprawach szczególnie skomplikowanych.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty
Kędzierzyńsko-Kozielskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. UWAGI

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


