KARTA USŁUGI
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa –
dotyczy nieruchomości stanowiących własność
osób fizycznych, usunięcie na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
1.

TZ-04
Wersja Nr 10
Data zatwierdzenia
13.06.2022 r.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wypełniony druk zgłoszenia TZ-04-01 wraz z załącznikiem wyszczególnionym na formularzu - druk do pobrania z tablicy przy
pokoju nr 7, 9 na parterze (budynek A) lub na stronie bip.zdit-koszalin.pl.

2.

3.

MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
1) W przypadku gdy dokumenty są przesyłane drogą
pocztową:
Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

2)

W przypadku gdy dokumenty są składane osobiście:
Sekretariat Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin

ZŁOŻENIE ZGŁOSZENIA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP . Zgodnie z art. 63 § 3a KPA wniosek musi być opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniony w sposób
zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

4.

OPŁATY SKARBOWE I INNE
1)
2)

3)

5.

Brak opłaty skarbowej za złożenie zgłoszenia.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia –
należy ją wnieść (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty) na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Koszalinie nr 07 1140 1137 0000 2444 4400 1033.
Administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust. 8 ustawy
o ochronie przyrody i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 16 ustawy o ochronie przyrody; za usunięcie drzewa
bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody lub przed upływem terminu, o którym
mowa w art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody.

SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin drzewa. W terminie 14 dni od dnia oględzin organ
może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu
w tym terminie. Wniesienie sprzeciwu stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
Organ może przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaświadczenia uprawnia do usunięcia drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od
przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

6.

TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym od sprzeciwu wniesionego w drodze decyzji administracyjnej, jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Koszalinie. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, liczony od dnia jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za
pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna.

7.

PODSTAWA PRAWNA
1)
2)

8.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916)

KONTAKT W SPRAWIE
Tel: 94 311 80 46 / 94 311 80 47 / 94 311 80 56 / 94 311 80 61
Przyjmowanie klientów w pokoju nr 7, 9 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
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