KARTA INFORMACYJNA PKZ-2
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego
PROCEDURA ZWIĄZANA Z USUWANIEM DRZEW I KRZEWÓW NA OBSZARZE WPISANYM DO
REJESTRU ZABYTKÓW
Podstawa prawna:
art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z póżniejszymi zmianami), art. 83 f ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z
pożniejszymi zmianami), art. 1, art. 2 ust. 2, art. 7 pkt. 2, 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1827 z póżniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty:
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA:
Od dnia 17 czerwca 2017 r. zgodnie z art. 83 f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm):
Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do tut. organu, zamiaru
usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonistego;
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew
Dotyczy to drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu - w terminie 14 dni po
dokonaniu oględzin.
W pozostałych wypadkach należy uzyskać pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. Do
wniosku jak i do zgłoszenia dołączyć należy:
- mapkę do celów informacyjnych, z zaznaczonym usytuowaniem drzewa
- zdjęcia
- akt własności działki, z terenu której wnioskuje się o usunięcie drzew
Opłaty:
Zezwolenie w sprawie usunięcia drzew lub krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postepowania wyjaśniającego powinno nastapic
nie póżniej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie pózniej niż w ciągu
dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania.
Miejsce załatwienia sprawy:
pokój 301 telefon (58) 767 35 70
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek: 8:00 - 15:00
czwartek: 8:00 - 14:00
Jednostka wykonująca:
Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego
Jednostka nadzorująca:
Starosta Powiatowy
Formularze:
wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
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