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Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej

Zgodnie ze standardami ISO 9001
Weszło w życie w dniu _______ 2014 roku

KARTA INFORMACYJNA

Udzielanie zezwolenia na usuwanie zielonych nasadzeń
Оryginał: upoważniony ds. ISO
Kopii: zgodnie z rejestrem do wysłania

Wykonano:
Uzgodniono:
Dyrektor Departamentu Gospodarki Upoważniony ds. ISO
Komunalnej, Transportu i
Łączności
_______________А.B.Łys
_______________ М. Smuszak
"___"_________ 2014 r.
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Komórka organizacyjna
świadcząca usługę
Miejsce składania
dokumentów

"___"_________ 2014 r.

Zatwierdzono:
Mer miasta

______W.А.Аnuszkewyczus
"___ "_________ 2014 r.

Departament Gospodarki Komunalnej, Transportu i Łączności

Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych
ul.Niezależności, 9
telefon/faks : 75-01-19, 75-21-41
e-mail: cnap@mvk.if.ua ,
strona internetowa: www.cnap.if.ua
Godziny pracy:
poniedziałek, czwartek: 9.00 - 20.00
wtorek, środa, piątek, sobota: 9.00 - 16.00
1 Wniosek.
Wymagane załączniki
W przypadku budowy:
1.Wniosek.
2.Kopia zezwolenia na wykonania prac budowniczych.
3.Plan ulepszenia z opisaniem zieleni, która podlega usunięciu
i drzew, które podlegają odnowieniu.
Uwaga: kopii dokumentów składają się razem z oryginałami
(dla weryfikacji lub poświadczone notarialnie)
Osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo
Kolejność i sposób
(poświadczone notarialnie).
składania dokumentów
Brak .
Wymagane opłaty
Uwaga: Za usuwanie drzew, które są w dobrym stanie pobiera
się płata za odpowiedną wartość zielonych nasadzeń, które
usuwane na podstawie jednego z dokumentów przewidzianych
częścią 1 art. 34 Ustawy Ukrainy o regulacji rozwoju
obszarów miejskich.
Termin załatwienia sprawy 22 dni kalendarzowe
Akt na usunięcia zieleni i w razie potrzeby nakaz na usunięcie
Wynik świadczenia usługi
zieleni
Sposób
odbioru Osobiście lub przez osobę posiadającą pełnomocnictwo
(poświadczone notarialnie).
dokumentów
1.Ustawa Ukrainy o regulacjach rozwoju obszarów miejskich.
Podstawa prawna
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2.Rozporządzenie nr 1045 GMU z dnia 01 sierpnia 2006 r.
o zatwierdzeniu zasad usuwania drzew, krzewów, trawników,
i klombów w miejscowościach.
3.Uchwała nr 671 Komitetu wykonawczego z dnia 16
października 2012 r. o stworzeniu komisji ds.. badań zieleni
(drzew, krzewów, trawników, parków, parków leśnych,
nasadzeń sanitarno-ochronnych obszarów), które podlegają
usuwaniu lub ponownym ponownemu nasadzeniu w związku
z zabudową i uporządkowaniem zieli i o wykorzystaniu
środków finansowych odpowiedniej wartości zielonych
nasadzeń.
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