Strona nr 1

Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku

Stron 1

KARTA USŁUG NR: ZPPŚP-01

Zmiana 1

Nazwa usługi:

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
Podstawa prawna:
•

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

•

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i
gatunków drzew (Dz. U. Nr 228 poz. 2306 z późń. zm.).

•

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pienięŜnych za
usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenia terenów zieleni zadrzewień albo drzew lub
krzewów ( Dz. U. Nr.219, poz. 2229)

•

obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2004r. w sprawie stawek opłat za usuniecie drzew i krzewów oraz kar
za zniszczenie zieleni na rok 2005 (MP Nr 44 poz.779)

Wymagane dokumenty
•

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

•

oświadczenie z własności gruntu

Sposób załatwienia sprawy:
•

wizja w terenie

•

rozpatrzenie wniosku

•

wydanie zezwolenia

Opłaty: Nie pobiera się opłaty skarbowej za zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
•

do 30 dni od daty złoŜenia wniosku

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:


Nazwa: Referat Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pomocowych



Osoba właściwa do załatwienia sprawy: mgr Adam Orłowski - Inspektor w Referacie ZPPŚP nr p. 19- II piętro



Nr pokoju: 19 – II piętro



Nr tel./fax: tel (013) 469-21-18 wew. 50 fax (13) 469-23-21



Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Tryb odwoławczy: Odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Solina w terminie
14 dni od dnia otrzymania zezwolenia.

Uwagi: Druk wniosku oraz oświadczenie do pobrania w p. nr 19- II piętro. Obowiązują opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, naleŜne na
podstawie przepisów ustawy o ochronie środowiska.

Opracował: Inspektor mgr Adam Orłowski

Zatwierdził: mgr Barbara Brzezińska-Warchoł - Sekretarz Gminy

UWAGA! Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niŜ raz na 3 miesiące
Urząd Gminy w Solinie z/s w Polańczyku ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk tel. (13) 4692118 fax. (13) 4692321

www.esolina.pl

