ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW

ORGAN, DO KTÓREGO
DOKONYWANE JEST ZGŁOSZENIE

Burmistrz Trzebiatowa
ul. Rynek 1
72-320 Trzebiatów

WNIOSKODAWCA
Wypełnia właściciel nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa/drzew
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż
adres zamieszkania)
Telefon kontaktowy (nieobowiązkowo)
PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY
Wypełnić, gdy wnioskodawca ustanowił pełnomocnika
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy (nieobowiązkowo)
Adres: ……………………………………….
DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ

……………………………………………….

PLANOWANE JEST USUNIĘCIE

Nr działki/działek:…………………………..

DRZEWA/DRZEW

……………………………………………….
Obręb ewidencyjny:..………………………..

OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK DO

Rysunek lub mapka określający usytuowanie

ZGŁOSZENIA

drzewa/drzew na nieruchomości

CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY
LUB PEŁNOMOCNIKA

Pouczenie:
1. Procedura dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie
w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia mierzonego na wysokości
5 cm.
3. W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej,
wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu
w tym terminie.
4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania przez organ oględzin drzewa/drzew zostanie
złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na
właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia
opłaty za usunięcie drzewa lub drzew.
6. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie
przekraczają:
• 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
• 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

