Imię i nazwisko : ………………………………………….

………………………………………………………
miejscowość, data

Adres : …………………………………………………………
Nr telefonu : ……………………………………………....

Urząd Gminy i Miasta
Odolanów
Rynek 11
63-430 Odolanów

Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzew/a które rosną na nieruchomościach stanowiących
własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1614) zgłaszam zamiar usunięcia - na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej - drzewa/drzew* rosnącego/rosnących* na:
Lp.

gatunek drzewa

obwód pnia

nr działki

miejscowość

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

..……………………………………
/podpis osoby wnioskującej/
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Załączniki do zgłoszenia:
1.Rysunek, mapka lub kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi do
usunięcia.
2.Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – do zgłoszenia dołącza się zgodę jej
właściciela.

Wyrażam/ nie wyrażam zgodę/y na telefoniczne poinformowanie mnie o terminie oględzin bez
zachowania 7- dniowego terminu zawiadomienia.
..................................................
/podpis osoby wnioskującej/

Uwaga: W myśl ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zgłoszenie/zezwolenie na
usunięcie:
1. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego.
3. Drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków lub na terenach zieleni.

Pouczenie:
1. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu
na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ
wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6
ustawy o ochronie przyrody).
2. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku
ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a
budowa 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 (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 wprowadzony ustawy
o ochronie przyrody).
3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa
prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody).
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Załącznik nr 2

ZGODA WŁASCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA USUNIĘCIE DRZEWA/KRZEWU

Ja (właściciel nieruchomości/działki) .....................................…………………………………………………...........,
zam. ul. ..........………………………………., jako właściciel nieruchomości (nr działki) ...............................
wyrażam zgodę na usunięcie drzewa/krzewu wyszczególnionego we wniosku z dnia……………………….
złożonego przez…………………………………………………………….…, które rośnie na terenie działki nr
geod………………- obręb…………………………….., gmina Odolanów.

....……………………..
czytelny podpis(y)
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