KARTA USŁUG

1.

Nazwa procedury:

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW BEZ NALICZENIA OPŁAT

2.

Nazwa wydziału:

Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych.

3.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
pó n. zm.),
2. Kodeks post powania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 z pó n. zm.)

4.

Wymagane

1. Wniosek.
2. Zał czniki:
- kserokopia tytułu prawnego do władania nieruchomo ci ,
- zgoda wła ciciela gruntu, w przypadku, gdy posiadacz nieruchomo ci nie jest
wła cicielem terenu, oraz współwła cicieli w przypadku współwłasno ci,
- szkic lub mapka z naniesionymi do wyci cia drzewami lub krzewami,
- kserokopia ostatecznej decyzji pozwolenia na budow , w przypadku prowadzenia
przez osoby fizyczne inwestycji na cele nie zwi zane z prowadzeniem działalno ci
gospodarczej.

dokumenty:

5.

Opłaty skarbowe:

6.

Opłaty

1. Za wniosek - 5,00 zł
2. Za ka dy zał cznik - 0,50 zł
3. Za zezwolenie - 20,00 zł
Nie pobiera si opłat.

administracyjne:
7.

Termin i sposób
załatwiania:

8.

9.

Do 30 dni, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2-ch miesi cy.
Wizja w terenie. Decyzja administracyjna.

wniosku:

Urz d Miejski w Chełmku, ul. Krakowska 11 - punkt obsługi petenta
tel. (33) 846 12 30
Godziny pracy;
- poniedziałek, roda, pi tek od 715 do 1515
- wtorek, czwartek od 800 do 1600

Jednostka

Wydział Architektury, Geodezji i Zasobów Komunalnych – pokój nr 14,
Nr tel. (33) 846 12 30 wew. 40.

Miejsce zło enia

odpowiedzialna:
10.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi si do Samorz dowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
ul. J. Lea 10, za po rednictwem Burmistrza Chełmka, w terminie 14 dni od dnia
dor czenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa:
- za odwołanie – 5,00 zł
- za ka dy zał cznik – 0,50 zł

11.

Inne informacje:

Dotyczy usuwania drzew i krzewów w przypadkach okre lonych w art. 86 ust.1 ustawy
o ochronie przyrody.

