Wołów, dnia ............................
........................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)

........................................................................
(adres)

........................................................................
(kod pocztowy i miejscowość)

........................................................................
(nr telefonu kontaktowego)

Burmistrz Gminy Wołów
Rynek 34
56 – 100 Wołów

ZGŁOSZENIE
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW
Ja niżej podpisany zgłaszam zamiar usunięcia ……..….. szt. drzew(a) z nieruchomości
stanowiącej działkę ewidencyjną numer ………… obręb ewidencyjny ...............................…...
położonej w miejscowości ..............................……….
Jednocześnie świadomy skutków składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 § 1
Kodeksu Karnego oświadczam, że usunięcie nie jest związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą oraz dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu i jego załącznikach są aktualne
i zgodne ze stanem faktycznym.
Załącznik

(obligatoryjny):
1. Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości

…………..………………..………..………….
(podpis właściciela/ współwłaściciela) *
*Zgłoszenia powinien dokonać właściciel nieruchomości, jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność każdy ze współwłaścicieli
powinien podpisać zgłoszenie.
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Wypełnienie poniższej tabeli nie jest obowiązkowe. Stanowi ona element pomocniczy przy
rozpatrywaniu zgłoszenia.
Ilość

Nazwa gatunku

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

Pouczenie
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, na której usytuowane
jest drzewo/drzewa, niepodpisane, skierowane do niewłaściwego organu lub wniesione
przez jednego ze współwłaścicieli bez pisemnej zgody pozostałych uznaje się
za nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew.
3. Organ prowadzący postępowanie, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzewa dokonuje oględzin. Po dokonaniu oględzin Burmistrz Gminy Wołów w
terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
4. Burmistrz Gminy Wołów może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej wydać
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza
możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Opłata skarbowa za
wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia
drzewa.
6. 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 wójt gminy uwzględniając dane ustalone
na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
7. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ,
a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary
pieniężnej
8. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania
zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku
stwierdzenia, że usunięcie drzew/krzewów spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne
płoszenie, lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwanie i niszczenie gatunków
chronionych zwierząt i grzybów wymienionych w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów).
…………………………………………...
(podpis właściciela/ współwłaściciela)
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