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Nazwa usługi:

WYDAWANIE DECYZJI NA USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW W
ODNIESIENIU DO NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16.04.2004r. – o ochronie przyrody ( Dz. U . z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225 , poz. 1635 ze zmianami).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2000 nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów powinien zawierać:
-imię , nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa
w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń,
- tytuł prawny władania nieruchomością
- nazwę gatunku drzewa lub krzewów ,
- obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
- przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew ,
- przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów ,
- wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
- rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Opłaty:
Na podstawie przepisów o opłacie skarbowej – zwolnione od opłaty skarbowej

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
w ciągu 1 miesiąca

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Rybactwa Śródlądowego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w
Piszu,
ul. Warszawska 1 pok. 19
30
30
12-200 Pisz
Poniedziałek – Piątek: 7 - 15
(0-87) 425 46 81
mgr inż. Małgorzata Połomska

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Starosty Piskiego w terminie 14
dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Miejsce na notatki:
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