NUMER DRUKU:

WGT-16

KARTA SPRAWY
NAZWA SPRAWY:

Wydawanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa
lub Miasta Gorzowa Wlkp.
OGÓLNY OPIS:

Wydawanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących w posiadaniu innych podmiotów
lub osób fizycznych a stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Gorzowa Wlkp.
WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów przygotowany w oparciu o art. 83b ust. 1
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierający: - imię, nazwisko i adres albo nazwę
i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości – zgodnie z załączonym drukiem wniosku.
2. Do wniosku należy dołączyć:
a. w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, zgodę współwłaścicieli,
b. w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości, zgodę jej właściciela,
c. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew/krzewów.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Odpowiedź na wniosek, po analizie posiadanej dokumentacji oraz wizji lokalnej w terenie.
MIEJSCE SKŁADANIA/ODBIORU DOKUMENTÓW:

Kancelaria Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4 lub ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego – Referat zieleni i czystości, ul. Myśliborska 34,
pok. 211,
tel. 095/73-55- 765, (768, 796, 854).
OPŁATY:

brak
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2017 r., Nr 1257 ze zm.).
1. Nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia pisma.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od daty złożenia pisma.
3. Do podanych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do wykonania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy
strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
TRYBY ODWOŁAWCZE:

brak
UWAGI:

Wyrażenie zgody na usunięcie drzew lub krzewów, udzielone przez Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego nie jest tożsame z uzyskaniem zezwolenia na ich usunięcie. Decyzję na usuwanie
drzew lub krzewów wydaje Marszałek Województwa Lubuskiego z siedzibą przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze
lub Konserwator Zabytków, do których należy zwrócić się z odrębnym wnioskiem – odpowiednio
wg kompetencji działania.
Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zezwolenie na usunięcie drzew
lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Konserwator Zabytków.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994)
i art. 11 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121),
w związku z art. 83b ust. 1 - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142).
PLIKI DO POBRANIA:

Wzór wniosku o wydanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów.doc (wielkość pliku: ….. MB)
Wzór wniosku o wydanie zgody na usunięcie drzew lub krzewów.pdf (wielkość pliku: ….. MB)
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