………………………, dnia …………………..
…………………………………………………
/imię, nazwisko, nazwa/

…………………………………………………
/adres/

Urząd Miejski
w Bisztynku

…………………………………………………
/kod pocztowy/

…………………………………………………
/Tel. kontaktowy/

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/ KRZEWÓW
Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) zgłaszam zamiar usunięcia - na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej - drzewa/drzew* rosnącego/rosnących* na terenie
nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w miejscowości
……………………………………………………

lp

gatunek drzewa/ krzewu
(opcjonalnie)

obwód pnia na
wys. 130 cm

obwód pnia na
wys. 5 cm

liczba szt.

nr działki i obręb na
której znajduje się
drzewo/krzew

1.
2.
3.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Rysunek lub mapę z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów budowlanych
oraz lokalizacją drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia.
2. Pisemna zgodę właściciela/współwłaściciela nieruchomości.

………………………………
/czytelny podpis wnioskodawcy/

Świadomy (a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 kodeksu
karnego) oświadczam, że jestem: ***
właścicielem
współwłaścicielem
dzierżawcą

właścicielem o nieuregulowanym stanie prawnym

inne………………………………………………………………………………………
Oświadczam również, że 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 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oświadczam, iż dane zawarte w tym
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
*
niepotrzebne skreślić
** właściwe zaznaczyć

………………………………
/czytelny podpis wnioskodawcy/

Rysunek lub mapa z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów budowlanych oraz dokładną lokalizacją
drzew lub krzewów wnioskowanych do usunięcia.

UWAGA!
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem/ jedynym właścicielem gruntu
należy do wniosku dołączyć pisemną zgodę właściciela/ współwłaściciela z podaniem adresu
zamieszkania/ nr telefonu.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Ponadto oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1781),
wyrażam
zgodę
na
przetwarzanie
moich
danych
osobowych
do
działań
związanych
z realizacją powyższego wniosku.

………………………………
/czytelny podpis właściciela/współwłaściciela/

Zezwolenie i zgłoszenie na usunięcie drzew/krzewów na podstawie art. 83f ust. 1 oraz ust. 2
w szczególności nie jest wymagane w przypadku:
A. Krzewu/ krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2
B. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
• 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
• 50 cm w przypadku pozostałych drzew ,
C. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego.

