Dalików, dnia…………………………
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela/współwłaściciela działki)
Adres zamieszkania
telefon kontaktowy (nieobowiązkowo)
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Imię i nazwisko pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony) *
Adres zamieszkania lub siedziby
telefon kontaktowy (nieobowiązkowo)

Wójt Gminy Dalików
Plac Powstańców 1
99-205 Dalików

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

rosnących na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych i usuwanych na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zgłaszam zamiar usunięcia niżej wymienionych drzew rosnących na działce
nr…………………, miejscowość……………………………..,obręb…………………………

Lp.

Nazwa gatunku
(nazwa dwuczłonowa)

Obwód**
drzewa

Lp.

Nazwa gatunku

Obwód**
drzewa

(nazwa dwuczłonowa)

1

Wyżej wymienione drzewa należy usunąć z uwagi na
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Termin usunięcia drzew – 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin.
……………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa na nieruchomości.
2. W przypadku współwłasności wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (w tym
także współmałżonków) ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do
korespondencji.
Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli, w przypadku, gdy nieruchomość stanowi
współwłasność.
Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

1.
2.
3.
* niepotrzebne skreślić
**obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych
pni, natomiast gdy drzewo na tej wysokości nie posiada pnia – obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa

Uwaga:
1. Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których pień mierzony na wysokości 5 cm
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 gatunków drzew.
2. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy w Dalikowie dokona oględzin
drzewa. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Urząd
nie wniesie sprzeciwu.
3. Organ, do którego wpłynęło zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa może przed upływem terminu (14 dni od
oględzin) wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które uprawnia do usunięcia
drzewa. Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z
ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz
przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę
skarbową w wysokości 17 zł.
4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie
drzewa będzie mogło nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o
pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i
będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło drzewo będące przedmiotem procedury
zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za
usunięcie drzewa.
6. Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, tj. 14 dni
od oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, i bez zezwolenia skutkować będzie naliczeniem
administracyjnej kary pieniężnej.

