......................................................

WNIOSKODAWCA:

.....................................................................................
(imię i nazwisko)

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Wójt Gminy Piątnica
ul. Stawiskowska 53
18-421 Piątnica Poduchowna

(adres)

...................................................................................
(telefon kontaktowy)**

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Dotyczy drzew w przypadku, 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

1. Działka nr geod. …………......... położona w miejscowości .................................................................................:
1) stanowi  własność
 współwłasność*:
a)................................................................, zam. ........................................................................................
b)................................................................, zam. ........................................................................................
c)................................................................, zam. ........................................................................................
 do której posiadam tytuł prawny władania nieruchomością: ………………….……………………………..
(nr aktu z dnia, nr Księgi Wieczystej)

2) której jestem:  posiadaczem ........................................  innym podmiot ............................................. i
 dołączam zgodę właściciela terenu, z którego planowane jest usunięcie drzew.
Zgłaszam zamiar usunięcia drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ilości ... szt.:
Nazwa gatunku drzewa
Lp.

Obwód pnia drzewa [cm]
mierzony na wys. 5 cm od
pow. gruntu

Obwód pnia drzewa [cm] mierzony na
wys. 130 cm od powierzchni gruntu,
w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada:
- posiada kilka pni – obwód każdego z pni
- nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio
poniżej korony drzewa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Oświadczam, że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Przyczyna usunięcia drzew/a lub krzewu/ów:……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Do wniosku dołączam rysunek* / mapę* określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (lokalizacja
powinna być określona w sposób dokładny pozwalając jednoznacznie zlokalizować przedmiot zgłoszenia).
Załączniki dodatkowe:
1.
2.

…………...............................………………………………………………………………………………………………………
………………………………..........................……………………………………………………………………………………

* właściwe zakreślić
Zapoznałem(am) się z przepisem, o którym mowa w art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o treści: Jeżeli w terminie 5 lat od 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, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na
właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.”
Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.
23 z późn. zm.) oświadczam że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

…………...............................................
Czytelny podpis wnioskodawcy/ów

