Osie, dnia…………………………………….
Wójt Gminy Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
ZGŁOSZENIE
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW
na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 142)

WNIOSKODAWCA
wypełnia właściciel / właściciele nieruchomości z której planowane jest usunięcie drzewa/drzew
Imię i nazwisko:
Adres zamieszkania:
Adres korespondencyjny (gdy inny niż adres
zamieszkania):
Tel. kontaktowy (nieobowiązkowo):

PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY
w przypadku, gdy wnioskodawca ustanowił pełnomocnika
Imię i nazwisko:
Adres korespondencyjny:
Tel. kontaktowy (nieobowiązkowo):

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ
DRZEWO/DRZEWA MA BYĆ USUNIĘTE

numer ewid. działki…………………………………………..
obręb………………………………………………………………..
adres…………………………………………………………………

TAK/NIE Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin drzew w terminie krótszym niż wynikający z art. 79 § 1
KPA i ustalenie terminu oględzin osobiście/telefonicznie.
Art. 79 § 1: Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków,
biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

………………………………………………………
podpis wnioskodawcy/pełnomocnika




Oświadczenie osoby fizycznej, czy posiada wpis do działalności gospodarczej: TAK / NIE
W przypadku odpowiedzi twierdzącej, wpisać czy wycięcie drzew lub krzewów związane jest z
prowadzoną działalnością gospodarczą:
TAK / NIE

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań wynikającej z art. 233 KK, że wskazane drzewa oraz działki stanowią moją
własność.

Pouczenie:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Zgłoszenie dotyczy drzewa/drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgłoszenia dokonuje się, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownik organu dokonuje oględzin drzewa i
sporządza protokół. Jeśli w terminie 14 dni od oględzin organ w drodze decyzji administracyjnej nie
wniesie sprzeciwu, drzewo może zostać usunięte.
Organ, po oględzinach może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie
zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu przez organ oraz uprawnia właściciela do
usunięcia drzewa.
Jeżeli drzewo nie zostało usunięte przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie
drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na
budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z
prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło
usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Za usuniecie drzewa bez zachowania ww procedury administracyjnej wymierzana jest kara pieniężna.

RYSUNEK/MAPKA OKREŚLAJĄCA USYTUOWANIE DRZEWA/DRZEW NA NIERUCHOMOŚCI

………………………………………………………
podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

