……………………., dnia ………………………
(miejscowość, data)

WNIOSKODAWCA
(Właściciel/Współwłaściciele nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa lub drzew)

……………………………………….
Imię i nazwisko

……………………………………….
………………………………………
Adres
……………………………………………….
Nr telefonu (pole nieobowiązkowe)

URZAD GMINY SZCZUROWA
ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzewa/drzew, które rośnie/sną na nieruchomości/ach
stanowiącej/ych własność osoby/osób fizycznej/ych i w celach niezwiązanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej
Niniejszym zgłaszam/y zamiar usunięcia ……… szt. drzewa/drzew rosnącego/ych na
działce o numerze ewidencyjnym
…………………….. położonej w miejscowości
………………………. , gmina Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.
Oświadczam, że drzewo/a usuwane jest/są na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Zamiar usunięcia drzewa/drzew dotyczy: *
………… szt. drzewa/drzew niżej podanego/ych gatunku/ów o obwodzie/ach pnia/pni
zmierzonym/ch na wysokości 5 cm od ziemi:
Lp.
Gatunek
Obwód
Lp.
Gatunek
Obwód

Do niniejszego zgłoszenia dołączam (obowiązkowy załącznik do zgłoszenia):
- rysunek albo mapka określająca usytuowanie na nieruchomości drzewa/drzew
planowanego/ych do usunięcia. Lokalizacja powinna być udokumentowana w sposób
pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowego/ych drzewa/drzew w terenie.
…………………………..
podpis/y wnioskodawcy

Pouczenie:
1. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew dokonuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości na której
drzewo/drzewa rośnie/rosną, będący osobą/ami fizyczną/ymi i tylko w przypadku usuwania drzewa/drzew na
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Zgłoszenia należy dokonać tylko w przypadku zamiaru usunięcia drzewa/drzew, których obwód pnia
mierzony na wys. 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.
3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin, związanych ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa/drzew
do usunięcia, wystąpiono o wydanie decyzji w sprawie pozwolenie na budowę, na podstawie ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), a budowa ta ma związek z
prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły
usunięte drzewo/drzewa, Wójt, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew
(podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016r. poz.
2134 z późn. zm.).
4. Wójt w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokona oględzin drzewa/drzew zgłoszonych do
usunięcia.
5. Wójt udostępnia protokół oględzin przeprowadzonych w związku ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia
drzewa/drzew.
6. Wójt w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Usunięcie drzewa/drzew może nastąpić, jeżeli Wójt nie wniósł sprzeciwu terminie 14 dni od dnia
przeprowadzenia oględzin. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),
dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
7. W przypadku nieusunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie
drzewa/drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy
o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.).
*pole nieobowiązkowe, służące pomocniczo jednoznacznej identyfikacji zgłaszanego drzewa w terenie.

