ALFABETYCZNY WYKAZ USŁUG REALIZOWANYCH
W URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA

1. Nazwa usługi
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

2. Nazwa referatu realizującego usługę
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Gminna 60, I piętro pok. nr 103
tel. 22 708 92 08
e-mail: rsr@lesznowola.pl

3. e-formularz
➢

https://lesznowola.pl/wp-content/uploads/2021/11/zgloszenie-zamiaru-usuniecia-drzewosoby-fizyczne.pdf

4. Organ właściwy do realizacji usługi
Wójt Gminy Lesznowola

5. Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
2. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis) wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł

6. Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów.
1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej – opatrując
dokumentem kwalifikacyjnym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym
2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Gminy Lesznowola
Ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola w godzinach pracy urzędu.

7. Czas realizacji
W terminie 21 dni od momentu złożenia zgłoszenia na Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola.

8. Sposób odbioru dokumentów
1. Osobiście w Urzędzie Gminy Lesznowola
2. Wysyłka drogą elektroniczną na adres mailowy podany w zgłoszeniu
3. Wysyłka drogą pocztową na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu
1|Strona

ALFABETYCZNY WYKAZ USŁUG REALIZOWANYCH
W URZĘDZIE GMINY LESZNOWOLA

9. Opłaty
1. Wniosek zwolniony z opłat
2. Opłata za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
zamiaru usunięcia drzew w wysokości 17 zł
Opłatę należy dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy Lesznowola:
55 8022 0000 0000 0257 2000 0018

10. Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje

11. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021
r. poz. 735 ze zm.)

12. Dodatkowe informacje
1. Urząd Gminy Lesznowola po weryfikacji złożonego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
kontaktuje się z wnioskodawcą w celu przeprowadzenia oględzin
2. Zezwolenie i zgłoszenie nie obowiązują na usunięcie drzew, których obwód pnia drzewa
na wysokości 5 cm nie przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz plantanu
klonolistnego,
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
3. W terminie 14 dni od przeprowadzonych oględzin organ może wnieść sprzeciw do
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę, która ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie
realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ na
podstawie przeprowadzonych oględzin nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze
decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
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