
     Podegrodzie, dnia ….....................

…........................….…........….                                                  
  (Imię i nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców)

…....................................…...
                 (Adres wnioskodawcy)

…...................................…...
                      (Kod pocztowy)

…...................................…...
                   (Telefon kontaktowego)

   WÓJT GMINY PODEGRODZIE

ZGŁOSZENIE 
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

Na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1614 z późn. zm.),  zgłaszam zamiar usunięcia
drzew/a/ rosnących/ego/* na nieruchomości oznaczonej  numerem działki .......….......................… ,
położonej w miejscowości …........................................………... , Gmina Podegrodzie.

Dodatkowo,  w  załączeniu  przedkładam obowiązkowy załącznik  do  zgłoszenia  – rysunek albo
mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

                                                                                       …..............................................................   
                                                                                                                                               ( czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)

Pouczenie:

1. Właściciel  nieruchomości  nie  jest  obowiązany  dokonywać  zgłoszenie  zamiaru  usunięcia  drzewa,  jeśli
drzewo/a rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i jest/są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz jeżeli obwód pnia drzew/a mierzony na wysokości 5 cm nie
przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W przypadku  nieusunięcia  drzewa  przed  upływem  6  miesięcy od  przeprowadzonych  oględzin  usunięcie
drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

3. Jeżeli  w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a
budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości,
na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej
obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

4. W  przypadku  usunięcia  drzewa  bez  dokonania  zgłoszenia  lub  przed  upływem  terminu  na  wniesienie
sprzeciwu, albo pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza  administracyjna karę pieniężną.

5. Jeśli  wnioskodawca  udzielił  pełnomocnictwa  –  pełnomocnik  dołącza  do  akt  oryginał  lub  urzędowo
poświadczony  odpis  pełnomocnictwa.  Od  udzielonego  pełnomocnictwa  należy  uiścić  opłatę  skarbową  w
wysokości 17 zł. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy.

* niepotrzebne skreślić


