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NAZWA USŁUGI
Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach będących własnością
Gminy , niebędących gruntami leśnymi
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U.2016.2134.j.t.)

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek –OŚZ- Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na terenach

będących własnością Gminy , niebędących gruntami leśnymi
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
1. zgoda właściciela nieruchomości,
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie
własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

Pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości),
3. rysunek , mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projektu
zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której zagospodarowania działki lub
terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. –
Prawo Budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na nieruchomości,
4. projekt planu


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



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;


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 przedsięwzięci.

FORMULARZE DO POBRANIA
Druk Wniosku W-OŚZ- w wersji papierowej dostępny w Biurze Podawczym lub do pobrania na stronie
internetowej Starostwa: www.opocznopowiat.pl w zakładce: Poradnik Interesanta

OPŁATY
Opłata
Uzyskanie pozwolenia zwolniona jest z opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Starostwo Powiatowe, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, parter, Biuro Podawcze

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych, pok. 101,
tel. 44 741 49 28 , inspektor, Anna Burdka, mail: ochrona_srodowiska@opocznopowiat.pl

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z KPA - do jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Organem odwoławczym od decyzji wydanej przez Starostę Opoczyńskiego jest Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Tryb. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji za pośrednictwem Starosty Opoczyńskiego.

UWAGI
Brak.
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