W związku z pracami pielęgnacyjnymi, coraz częściej wpĘwają do Urzędu Gminy Leoncin pytania
dotyczące wycinki drzew i krzewów na prywatnych posesjach.
].' Jakie działania na|eży podjąć, aby |egalnle usunąć drzewo? Zgodnie z art. 83 ust. 4 pkt' 1-8
ustawyz 16 kwietnia2004 r. o ochronieprzyrody(Dz. U' z2a73 r. paz.627 ) właścicie|
nieruchonrości
powinienzłożyćwrrioseko zezwo|eniena usunięciedrzewa' We wniosku na|ezyuzasadnićkonieczność
gatunek drzewa |ub krzewu, obwód pnia
Wycinkioraz podać nr'in. tytirłprawny do nieruchonrości,
daewa mierzonego na wysokości130 cm i termin zamierzonego usunięcia oraz załączycmapkę z
|okalizac.1ą
drzew do wycinki' W przypadku, gdy osoba składającawniosek nie jest właścicie|em
(dzierŹawca),
posesji.
do WnioskUnaleŹydołączyćpisemnązgodęwłaścicie|a
Wzór wniosku moźna pobrać w Urzędeie Gminy Leoncin (pokój nr 6 } |ub na stronie internetowej
Urzędu.
Zezwo|enie w formie decyzji nie jest Wymaganew przypadkuUsuwaniadrzew lub krzewów:
c; ktÓrych wiek nie przekraczaJ.0iat'
rosn4cychna plantacjach,
c
i, drzew owocowvch.
Natomia5tzezwo|eniew fornrie decyzji jest Wymaganew przypaclkudrzęw owocowychrosnqcychna terenie
Wp|sanejdo rejestru zabytkow oraz odmian ozdobnych, a takŹe posadzonyc|rw ce|ach
nieruchomości
ozdobnyclr.
Przy Wy€ i nce drzew i krzewów z obszaru Natura 2000 oraz drzew w obrębie drogi pub|icznejwójt moŹe nałożyć
dodatkowo obowiqzek uzyskarriauzgodnień z RegiorralnymDyrektorem ochrony środowiskaw Warszawie
- Dz. U nr 1^99,
paz, If27),
(r"rstawa
informacjio środowisku'..
z3pazdziernika 2008 r. o udostępnierriu
3. opłaty za usunięcie drzew. za Wycięciedrzewa nakładasię opłatę na rzecz Gminy Leoncin'
Wysokośćopłaty uza|eżnionajest od rodzaju i gatunku drzewa oraz obwodu pnia' Na przykładza
wycięciedębu, sosny |Ltbświerkuo obwodzi€ 80 cnr wynosi ona około17 356 tys' z|, wg aktua|nie
20l.4 r. W sprawiestawek opłat
obowiqzujqcychstawek (rozp. MinistraSrodowiskaz 24 paż"dziernika
za usunięciedrzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczeniszie|enina rok 2015 - MP z 20t4 r, poz'
958).
4. Stawka za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami wynosi
23L,28 zł
5. Po uzyskaniu zgody na usunięcie drzew opłaty nie pobiera się, jeżeli drzewal
rrrieniaIub funkcjorrowaniuurządzeń o których mowa w ań.
a zagrazają bezpieczeństwu|r.rdzi,
49 9 1 kodeksu cywi|nego (art. 49 $ k'c' ,,Urzqdzenia służącedo doprowadzania lub
odprowadzania wody, pary/ gazu/ prqdu elektrycznego oraz inne unądzenia podobne nie
na|ęźado częściskładowychgruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w składprzedsiębiorstwa lub
zakładu,,)|ub ruchu drogowego'
c obitmarłyIub nie rokllja szansy na przezycie,
do gatunków
o opłaty nie pobi€ r a 5ię takfe w przypadku wycinki topoli nie na|eŹącyc|r
].30cm,
rodzinrych,o obwodziepnia powyzej100 cm, mierzonegona wysokości
C) z opłat zwo|nione są osoby fizYcŁne, jeże|i wycinka nie jest związana z prowadzonq
nościągospodarczą.
działaI
6. Kary finansowe. Za Wyęinkę clrzewa bez zezwo|eniagrozi kara w wysokościrównej trzykrotnej
opłacie. Karze pod|egajątakze osoby zwolnionez opłat' Za samowolne (bez zgody właściwego
nieruchomości,
na której rosłodrzęwo.
organu) usunięciedrzewa Iub krzewu karze pod|egawłaścicie|
około52,2 tys. zł'
Na przykładza wycięciedębu Iub świerkuo obwodzieB0 cm kara wyniosłaby
ic|r wykonanie,po których
7, cięcia pielęgnacyjne nie wyntagajqzezwoierria,jednak za niewłaściwe
d r z e w ou s c h n i e .n a | i c z as i ę k a r ę .
8. Karanejest takzę zniszczeniezie|eni(zniszczeniejednego m2 trawnikato kara 58,82 zł,a kwietnika5 0 5 ' 1 8z ł ) '
2.

Apelujemy do wszystkich właścicieli posesji, żeby przed posadzeniem drzew |ub krzewów
zastanowili się, jak będq one wyg|ądały za 1o - 15 lat i czy ich system korzeniowy nie zagrozi
podziemnemu uzbrojeniu działki. Przemyślanenasadzenia pozwolą uniknąć kłopotów w przyszłości.

Nazwa działania: Zezwolenie na usunięciedrzew i krzewów
Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05.l55 Leoncin
tel. (22) 785 65 82, (22) 78s 66 00
e-mail: ug.leoncin@tlen.Pl
pok. Nr 6,tel. wew.22

Sposób załatwienia sprawy:

Urzędu Gminy
1). Wniosek o wydanie zezwo|enia na usunięcie drzew i krzewów składa się w sekretariacie
Leoncin (pokój nr 8)
jest doręczana pocrtą za
2)' Decyzję ódbie.u się w pok. Nr 6 w ustalonym wcześniej terminie lub
pokwitowaniem doręczenia.

Wymagane dokumenty: wniosek ( który powinien zawierać) :

nieruchomoŚci,
i właścicięla
imię,nazwiskoi adresalbonazwęi siedzibęposiadacza
Ęrtułprawnywładanianieruchomością
nazwęgatunkudrzewalub krzewu,
obwód pnia drzewamierzonegona wysokoŚci 130cm,
przemiczenieterenu,na którym rośniedrzewolub krzew,
prryczyflęi termin zamierzonegousunięciadrzęwalub krzewu,
powierzchni,zktórej zostanąusuniętekrzewy'
wielkość
lub krzewu/krzewóww stosunkudo granic
drzewaldrzew
tuu
rysunek mapęokreślającąusytuowanie
na tej nieruchomości.
lub
budowanych
i obiektówbułowlanychistniejących
ńęruchomości
wieczyStym,- do wniosku
jóst
lub
uzytkownikiem
jezeti po,laaacznieruchomości
właścicielęm
nie
dołączasięzgodęjej właŚciciela.
Czas załatwieniasprawy: 30 dni od datyz)oŻeniawniosku.
Samorządowego
Tryb odwoławczy:odwołanieod decyzjiskładasię w terminie14 dni od dnia otrzymania,do
Leoncin
Gminy
Wójta
44
zapośrednictwem
t<oiegiumodwoławczegow Warszawieul. Kielecka
o opłacieskarbowej
Inne: zwolnieniez opłatyskarbowej( podstawaprawna:ustawaz dnia t6listopada2006r.
mlianami).
Dz.U.Nr 225,Po2.1635ze
podstawaprawna:Ustawaz dnia16kwietniafOO4r.o ochronieprzyrody( Dz. U. 22009t.Nr 15l, poz' 1220)'
przek'racza|0 lat.
UWAGA: przepisównie stosujesię do drzewi krzewów' których wiek nie

