KARTA USŁUGI
w sprawie: zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
Urząd Miejski w Kluczborku
ul. Katowicka 1, 46-200

Opracował/a:
Jolanta Matusiak-Czysty

tel. 77 418 14 81 ( centrala)
fax. 77 418 22 30

25.01.2021r.
data

podpis

Zatwierdził/a:

www.kluczbork.eu
Bożena Stempel
25.01.2021r.
data

podpis

WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY :
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Pokój 125
tel. : 77 418 14 81 wew. 232
INFORMACJE:
Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew powinno zawierać:
1) imię, nazwisko wnioskodawcy
2) oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte
3) rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
OPŁATY:
Brak opłat za zgłoszenie.
17,00 zł za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
21 dni od daty złożenia zgłoszenia z wymaganymi załącznikami.
TRYB ODWOŁAWCZY:
1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje

zażalenie.
2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa
przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za pośrednictwem Burmistrza Miasta
Kluczborka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania, decyzja staje się ostateczna

i prawomocna.
PODSTAWA PRAWNA:
Art. 83f ust. 4-20 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 z późn. zm.).

WZÓR ZGŁOSZENIA,
WZÓR WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO
WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
w załączeniu
UWAGI DODATKOWE:
- zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie
przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;
- w czasie rozpatrywania zgłoszenia, dokonywane są oględziny drzew objętych
zgłoszeniem w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
- w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia
- jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o
pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a
budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na
części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a
ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za
usunięcie drzewa.
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