Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych

XIII edycja konkursu kwiatowego

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach informuje, Ŝe zgodnie z Uchwałą
Nr XXIX/340/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 5 września 2012r. w sprawie
zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy
kanalizacyjnych, prowadzony jest nabór wniosków o udzielenie dotacji. Dotację mogą otrzymać
osoby fizyczne które wybudowały lub przebudowały przyłącze kanalizacyjne w budynku
stanowiącym ich własność lub posiadające prawo do dysponowania nieruchomością. Druk
wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu przy
ul. Sienkiewicza 2, pok. nr 68.

W ramach realizacji Rocznego Programu Edukacji Ekologicznej Gminy Tarnowskie
Góry na 2012 rok przeprowadzono XIII edycję konkursu na „Najładniej ukwiecony balkon,
okno, placówkę usługowo – handlową, kawiarenkę letnią w centrum Tarnowskich Gór dla
obszaru wyznaczonego ulicami: Bytomską, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Pokoju,
Styczyńskiego, Powstańców Śląskich, Opolską, Teofila Królika, Staropolską, Legionów”.
Laureatką konkursu została Pani ElŜbieta Adamczuk, która 16 października 2012r. odebrała
z rąk Pani Jolanty Tuszyńskiej – Zastępcy Burmistrza Miasta nagrodę w konkursie.

Jak otrzymać i prawidłowo rozliczyć dotację do budowy lub przebudowy przyłącza
kanalizacyjnego?
Krok 1. Właściciel/ współwłaściciel/uŜytkownik wieczysty bądź osoba fizyczna władająca
nieruchomością na podstawie umowy lub upowaŜnienia, składa wniosek o udzielenie dotacji
(wzór dostępny w Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu) wraz z załącznikami:
- aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości podłączanej do sieci kanalizacyjnej (nie starszy
niŜ 3 m-ce od daty złoŜenia wniosku);
- stosowna umowa, w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem lub uŜytkownikiem
wieczystym nieruchomości;
- oryginały rachunków i/lub faktur dokumentujących poniesione wydatki, wraz
z potwierdzeniem dokonania zapłaty (np. druk KP, polecenie przelewu);
- protokół odbioru stanu technicznego przyłącza kanalizacyjnego sporządzony przez odbiorcę
ścieków;
- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wybudowanego lub przebudowanego przyłącza
kanalizacyjnego, wykonaną przez uprawnionego geodetę.
Podmiot ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis jest zobowiązany do
przedstawienia wraz z wnioskiem:
- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących wnioskodawcy
i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, których zakres został określony
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz.
311);
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym
okresie.
Podmiot ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie jest zobowiązany do przedstawienia wraz z wnioskiem:
- informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, których zakres
został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r.
Nr 53, poz. 311);
- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie , jakie otrzymał
w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu
takiej pomocy w tym okresie.
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Sprzątanie świata 2012r.
Organizatorem akcji, która odbyła się w terminach 14, 16, 17, 18, 20, 24.09.2012r., był
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
W akcji udział wzięło 2230 uczniów z tarnogórskich placówek oświatowych oraz 50
osób dorosłych (3 Przedszkola – Nr 6, 9 i 17; 7 Szkół Podstawowych – Nr 3, 5; 9, 10, 11, 13, 15;
4 Gimnazja – Nr 1, 2 i 3 oraz w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz 4 Zespoły
Szkolno-Przedszkolne – Nr 1, 2, 3 i 4).
Uczestnicy objęli sprzątaniem tereny szkół i przyległe, osiedli, parków miejskich,
skwerów i zieleńców.
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, jak co roku, zakupił i wydał uczestnikom rękawice
i worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz sfinansował wywóz zebranych śmieci.
Po przeprowadzeniu akcji firma Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. odebrała około
20 m3 posegregowanych odpadów (papier, plastik i odpady komunalne), a ponadto: metale
(złom, puszki) i szkło. Zebranych śmieci było znacznie mniej niŜ w latach ubiegłych, a wśród
zebranych odpadów nie stwierdzono sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Akcji sprzątania świata towarzyszyły oplakatowanie szkół plakatami otrzymanymi
z Fundacji „Nasza Ziemia”; wykonanie gazetek oraz kącików tematycznie związanych
z segregacją odpadów; zorganizowanie apeli oraz akademii nt. konieczności sprzątania świata
i segregacji odpadów; wykonywanie prac plastycznych o tematyce nawiązującej do akcji
sprzątania świata; przeprowadzenie pogadanek dot. prawidłowej segregacji;
KOCHASZ DZIECI NIE PAL ŚMIECI
Dokończenie ze str. 1

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach włączył się w kampanię prowadzoną przez Fundację
Ekologiczną Arka, mającą na celu przeciwdziałanie spalaniu odpadów w paleniskach domowych
poprzez zakup banera, ulotek i plakatów promujących akcję. Materiały edukacyjne zostaną
przekazane do StraŜy Miejskiej oraz Rad Dzielnic.
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich

PTASIE PYZY Górach, wzorem lat ubiegłych zakupił i przekazał do tarnogórskich

placówek oświatowych zimowy pokarm dla ptaków tzw. „ptasie pyzy”.
PosłuŜą one dokarmianiu ptaków, m.in. sikorek, dzięki czemu
przyczynią się do zwiększenia ich populacji. Te poŜyteczne ptaki są
sprzymierzeńcami
człowieka
w walce
ze
szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem, którym to Ŝywią się w okresie letnim. Larwy
szrotówka rozwijają się w liściach drzew kasztanowca białego,
powodując tym samym ich przedwczesne zamieranie i opadanie z
drzew.
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Kwartalnik wydawany przez:
Wydział Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach
ul. Sienkiewicza 2
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 39 33 692

Okres zimowy, zwany równieŜ okresem grzewczym, jest
czasem szczególnie trudnym ze względu na ogrzewanie
naszych mieszkań i miejsc pracy. Wysokie koszty paliw
oraz często brak świadomości ekologicznej powodują, Ŝe
ludzie spalają róŜne rzeczy, w tym niestety równieŜ śmieci
i odpady powstające w gospodarstwach domowych.
Spalanie odpadów jest jedną z dopuszczalnych form
unieszkodliwiania, ale tylko w instalacjach do tego
przeznaczonych, tzw. spalarniach odpadów.
Natomiast palenie śmieci w piecach domowych, kotłach, ogniskach, na działkach,
w ogrodach i na polach jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska oraz prawem zabronione.
W czasie spalania śmieci emitowane są do atmosfery:
• pyły, które odkładając się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka
zanieczyszczenie metalami cięŜkimi;
• tlenek węgla (czad) – trujący dla ludzi i zwierząt, zwany teŜ „cichym zabójcą”;
• tlenek azotu – powoduje podraŜnienia, a nawet uszkodzenia płuc.
Ale to nie wszystko. Ten trujący dym zawiera jeszcze: dwutlenek siarki, chlorowodór,
cyjanowodór, a takŜe rakotwórcze związki zwane furanami i dioksynami, które są najbardziej
toksycznymi związkami chemicznymi na świecie. Powstają one głównie w procesie spalania
tworzyw sztucznych (opakowań plastikowych, folii), wyrobów ze skóry, gumy i innych.
Zanieczyszczają otaczające nas środowisko i przedostają się do naszego organizmu poprzez
oddychanie czy spoŜywanie skaŜonej Ŝywności. Związki te kumulują się w organizmie ludzkim
i destabilizują całą gospodarkę hormonalną.
W związku z coraz większą ilością spalanych w gospodarstwach domowych śmieci,
obserwuje się wzrastającą ilość pacjentów chorych na astmę oskrzelową, alergiczne zapalenie
skóry czy alergie pokarmowe. Zdarzają się równieŜ przypadki chorób nowotworowych, często
występujących juŜ u dzieci
Oprócz skutków zdrowotnych, nielegalne spalanie odpadów moŜe skutkować karami
finansowymi. I tak np. za palenie śmieci funkcjonariusze StraŜy Miejskiej mogą nałoŜyć mandat
w wysokości 100 zł, a dla najbardziej zagorzałych palaczy śmieci sprawa moŜe skończyć się
w Sądzie, który moŜe ukarać grzywną w wysokości do 5000 zł.
Palenie śmieci moŜe być takŜe przyczyną uszkodzeń systemów spalinowych, gdyŜ
w czasie spalania dochodzi do osadzania się w kominach bardzo duŜej ilości sadzy. MoŜe to
spowodować zapłon przy bardzo wysokiej temperaturze, prowadzący do pękania przewodów
kominowych, który później bardzo często jest przyczyną zaczadzenia.
W artykule wykorzystano materiały Fundacji Ekologicznej Arka – www.fundacjaarka.pl
Dokończenie na str. 7

Krok 4 W ustalonym w umowie terminie Wnioskodawca dostarczy do Urzędu Miejskiego
dokumenty niezbędne do rozliczenia otrzymanej dotacji, tj.:
- informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone;
- oryginał pisemnego oświadczenia Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.
Z rozliczenia dotacji sporządzony zostanie protokół, którego kopię Wnioskodawca otrzyma
pocztą.
Święto Drzewa 2012
Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej, którego prekursorem od 2003
roku w Polsce jest Klub Gaja. Głównym celem akcji jest podejmowanie lokalnych działań
proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew.
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach włączył się w akcję poprzez uroczyste
posadzenie w dniu 25 października 2012r. przez Burmistrza Miasta drzewa na skwerze przed
Halą Targową przy ulicy Nakielskiej w Tarnowskich Górach.
KaŜdy kto podczas Święta Drzewa przyniósł min. 1 kg makulatury, na stoisku informacyjnym
Urzędu Miejskiego otrzymał sadzonkę drzewa lub krzewu. Rozdano ponad 200 sadzonek, które
zostaną posadzone na terenie Tarnowskich Gór oraz sąsiednich gmin dla przeciwdziałania
zmianom klimatycznym na naszej planecie.
Informacja nt. zwierząt domowych
Gmina Tarnowskie Góry realizuje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt z Gminy Tarnowskie Góry”.
W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów poruszających się bez opieki na terenie
naszej gminy, przypominamy o obowiązkach ciąŜących na właścicielach i opiekunach psów,
wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku.
1.Właściciele oraz opiekunowie zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
2.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostroŜności, zapewniających ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego.
3.Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są uniemoŜliwić
samowolne opuszczenie pomieszczenia lub nieruchomości, na której zwierzę przebywa.
4.Obowiązki właścicieli lub opiekunów zwierząt domowych:
1) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego, a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Obowiązek ten nie
dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów przewodników,
2) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi zgodnie z obowiązującą ustawą,
5.Wyprowadzenie psa w miejsca publiczne jest moŜliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) pies będzie prowadzony na smyczy i w kagańcu,
2) zapis ust.1 nie dotyczy psów ras małych o wadze mniejszej niŜ 5 kg, które mogą być
prowadzone tylko na smyczy.
6.Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest przy łącznym spełnieniu następujących warunków :
1) zwalnianiu psa w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi,
2) posiadaniu przez psa załoŜonego kagańca,
3) sprawowaniu bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przez właścicieli psów wymagań przywołanych powyŜej
będą oni pociągnięci do odpowiedzialności z art.77 Kodeksu Wykroczeń, który przewiduje
nałoŜenie grzywny w wysokości do 250 zł.
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Wnioski złoŜone do 15 listopada będą rozpatrywane w danym roku kalendarzowym (do
wyczerpania środków zabezpieczonych w budŜecie w danym roku), natomiast złoŜone po
15 listopada oraz wnioski niezrealizowane z uwagi na wyczerpanie środków, rozpatrywane będą
w następnym roku budŜetowym.
Krok 2. Kompletny wniosek zostanie zarejestrowany na liście wniosków o dotację, a pracownik
Urzędu Miejskiego dokona wyliczenia kwoty przysługującej dotacji. Wnioskodawca zostanie
pisemnie poinformowany o przyznanej kwocie dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania
umowy
dotacji.
Krok 3. W ustalonym terminie zostanie podpisana umowa o dotację, a następnie dotacja zostanie
przelana na konto Wnioskodawcy.
Krok 4. W ustalonym w umowie terminie Wnioskodawca dostarczy do Urzędu Miejskiego
dokumenty niezbędne do rozliczenia otrzymanej dotacji, tj.:
- kopię umowy na odbiór nieczystości ciekłych z odbiorcą ścieków;
- oświadczenie o likwidacji lub zaprzestaniu uŜytkowania zbiornika bezodpływowego (szamba)
lub przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku ich dotychczasowego występowania na
danej nieruchomości – wzór oświadczenia dostępny będzie w Urzędzie Miejskim.
Z rozliczenia dotacji sporządzony zostanie protokół, którego kopię Wnioskodawca otrzyma
pocztą.
WAśNE !!! Obowiązek wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanego
/przebudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynika z przepisów Prawa budowlanego – art. 43
(t.j.
Dz.
U.
z
2010r.
Nr
243,
poz.
1623
z
późn.
zm.).
Usługa ta jest wykonywana przez uprawnionego geodetę, a jej koszt kształtuje się w granicach
300-700 zł i jest kosztem kwalifikowanym, zatem moŜe zostać objęty dotacją.
„Chronimy kasztanowce – walczymy ze szrotówkiem”
Rozstrzygnięto i podsumowano VI edycję konkursu pod hasłem:
„Chronimy kasztanowce – walczymy ze szrotówkiem”. Celem
konkursu było zaangaŜowanie dzieci i młodzieŜy szkolnej w akcję
ochrony drzew kasztanowca białego, rosnących na terenie
Tarnowskich Gór, przed ich szkodnikiem szrotówkiem
kasztanowcowiaczkiem oraz popularyzowanie wiedzy o
aktualnym stanie drzew kasztanowców.
Zadanie konkursowe polegało na dwukrotnym wygrabianiu liści spod drzew wybranych
przez uczestników konkursu
Do VI edycji konkursu przystąpili uczniowie sześciu tarnogórskich placówek
oświatowych – Publiczne Gimnazjum nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 2 – Sportowe, Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 12, Publiczne Gimnazjum nr 5, Szkoła
Podstawowa nr 13 i Szkoła Podstawowa nr 5, łącznie około 150 osób, którzy objęli ochroną
68 szt. kasztanowców.
Laureatami konkursu zostali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 13, Publicznego
Gimnazjum nr 2 – Sportowego i Publicznego Gimnazjum nr 3, którzy w nagrodę za czynny
wkład w ochronę drzew kasztanowca białego na terenie naszego miasta, w grudniu br. pojadą na
warsztaty edukacyjno – ekologiczne organizowane na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do
zaangaŜowania w poprawę stanu zdrowotnego tych pięknych drzew poprzez zwalczanie ich
szkodnika – szrotówka kasztanowcowiaczka.
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Dotacje do usuwania, transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest
Uchwałą Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012r.
został przyjęty „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie
Góry na lata 2012-2032”. W Programie tym, w załączniku nr 5 ujęte zostały nieruchomości,
stanowiące własność osób fizycznych, na których stwierdzono występowanie wyrobów
zawierających azbest. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/339/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich
Górach z dnia 5 września 2012r. w sprawie przyjęcia zasad postępowania dotyczących
udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych
z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Tarnowskie Góry. Od dnia 24.10.2012r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o udzielenie
dotacji. Dotację mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami,
posiadaczami lub uŜytkownikami wieczystymi nieruchomości zlokalizowanych na terenie
Gminy Tarnowskie Góry, na których stwierdzono występowanie wyrobów zawierających azbest.
Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu oraz w siedzibie Urzędu przy ul.
Sienkiewicza 2, pok. nr 68.
Jak otrzymać i prawidłowo rozliczyć dotację do usuwania, transportu i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest?
Usuwanie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest mogą wykonywać
wyłącznie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
wytwarzania, transportu bądź unieszkodliwiania azbestu. Zezwolenie wydawane jest w formie
decyzji administracyjnej przez odpowiedni organ.
Realizacja usługi przez firmę nie posiadającą w/w zezwolenia jest niezgodna z przepisami i nie
moŜe zostać dofinansowana przez tut. Urząd.
W przypadku wątpliwości w zakresie posiadanych uprawnień przez wybraną firmę naleŜy
skontaktować się z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Tarnowskich
Górach, tel. 32 39 33 692.
I. Nieruchomości nieujęte w załączniku nr 5 do w/w Programu
Krok 1 Właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ uŜytkownik wieczysty, posiadający na swojej
nieruchomości wyroby zawierające azbest, które nie zostały ujęte w załączniku nr 5 do Programu
występuje pisemnie z wnioskiem o przeprowadzenie weryfikacji, z której zostanie sporządzony
protokół stanowiący załącznik do wniosku o udzielenie dotacji.
Krok 2 Po przeprowadzonej weryfikacji właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ uŜytkownik
wieczysty moŜe przystąpić do usunięcia /transportu /unieszkodliwienia wyrobów zawierających
azbest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Krok 3 Właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ uŜytkownik wieczysty postępuje zgodnie z pkt.
II.
II. Nieruchomości ujęte w załączniku nr 5 do w/w Programu oraz pozytywnie
zweryfikowane
Krok 1 Właściciel/ współwłaściciel /posiadacz/ uŜytkownik wieczysty składa wniosek
o udzielenie dotacji (wzór dostępny w Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu) wraz
z załącznikami:
- aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości nie starszy niŜ 3 m-ce od daty złoŜenia
wniosku;
- stosowna umowa świadcząca o prawie do dysponowania nieruchomością, w przypadku gdy
Wnioskodawca nie jest jej właścicielem;
- ocena stanu i moŜliwości bezpiecznego uŜytkowania wyrobów zawierających azbest;
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- oryginały rachunków/faktur dokumentujących poniesione wydatki, wraz z potwierdzeniem
dokonania zapłaty (np. druk KP, polecenie przelewu);
- kopia protokołu z przeprowadzonej weryfikacji (dotyczy nieruchomości nieujętych
w załączniku nr 5 do Programu);
- kopia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub
kopia pozwolenia na budowę, dla robót związanych z usuwaniem wbudowanych wyrobów
zawierających azbest, wydane przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany (oryginał do
wglądu);
- kopia decyzji zezwalającej przedsiębiorcy na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki
odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest (stosownie do realizowanej usługi);
- kopia karty przekazania odpadu (oryginał do wglądu).
Podmiot ubiegający się o dotację stanowiącą pomoc de minimis jest zobowiązany do
przedstawienia wraz z wnioskiem – patrz dotacje do przyłączy kanalizacyjnych.
Wnioski złoŜone do 15 listopada będą rozpatrywane w danym roku kalendarzowym do dnia
10 grudnia, natomiast złoŜone po 15 listopada danego roku, rozpatrywane będą w następnym
roku budŜetowym.
Krok 2 Na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów zostanie wyliczona wysokość
przysługującej dotacji. Wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o wysokości
przysługującej dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy dotacji.
Krok 3 W ustalonym terminie zostanie podpisana umowa o dotację, a następnie dotacja zostanie
przelana na konto Wnioskodawcy.
Wycinka drzew i krzewów
Ochrona prawna drzew i krzewów ujęta jest w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (t.j. z 2009r., Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).
Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości moŜe nastąpić, po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej,
z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska.
Zezwolenie na usunięcie drzew nie jest wymagane:
- w przypadku drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach
nieobjętych ochroną krajobrazową;
- na plantacjach drzew i krzewów;
- w przypadku drzew, których wiek nie przekracza 10 lat.
Zgodnie z art. 82 ust. 1a w/w ustawy zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach
zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
- usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;
- kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;
- utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.
Niedopuszczalne jest natomiast ogławianie drzew oraz radykalne cięcia
w koronach drzew, które moŜna uznać za zniszczenie zieleni.
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