KARTA USŁUG Nr WŚiL/11
Starostwo Powiatowe w Będzinie
ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin
tel. 0 (prefix) 32 368-07-77 fax 0 (prefix) 32 368-07-77
Usługa: Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu stanowiącego
przeszkodę lotniczą
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
• Ustawa z dnia 03 lipca 2002 r. prawo lotnicze
Wymagane dokumenty:
• Wniosek zarządzającego lotniskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
stanowiącego przeszkodę lotniczą (art. 82 ust. 1 pkt 7 lit.a ustawy prawo lotnicze)
Do wniosku, wnioskodawca jest obowiązany dołączyć:
1) dokumentację geodezyjną określającą wysokość nad poziomem morza i współrzędne drzewa lub krzewu,
które ma zostać usunięte, oraz mapę poglądową obejmującą obszar objęty wnioskiem;
2) wypisy i wyrysy z operatu ewidencji gruntów i budynków lub odpisy z księgi wieczystej dla
nieruchomości, na której znajduje się drzewo lub krzew objęte wnioskiem;
3) dowody potwierdzające, że drzewo lub krzew objęte wnioskiem stanowi przeszkodę lotniczą.

Opłata:
• Czynność urzędowa zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 i art. 7 ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu
miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach strony
zawiadamia się, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela: Janusz Hyla – Inspektor
Wydział: Środowiska i Leśnictwa, ul. Ignacego Krasickiego 17, 42-500 Będzin
Nr pokoju: 129 – I piętro
Nr telefonu/faxu: 0 (prefix) 32 368-07-75
Godziny pracy: poniedziałek 730-1700, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1400
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na usuniecie drzewa lub krzewu
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty
Będzińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Uwagi:

