
                                                                                                 Wiślica, dnia ................................
..............................................
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)

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

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

                                                                                                 BURMISTRZ  MIASTA
I  GMINY  WIŚLICA

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW 
(na podstawie art. 83f  ust. 4, 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody)

I. WNIOSKODAWCA  
1.Właściciel  nieruchomości

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…..
………………………………………………………………………………………………….
Adres.............................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

2. Pełnomocnik  (jeśli został  ustanowiony)

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………… 

Adres……………………………………………………………………………………………

II. OZNACZENIE  NIERUCHOMOŚCI  Z  KTÓREJ  DRZEWA  MAJĄ  BYĆ 
USUNIĘTE
Teren  na  którym  rosną zgłoszone  do  usunięcia  drzewa  położony  jest  w  miejscowości 

…………………………………….................Obejmuje nieruchomość oznaczoną w ewidencji

gruntów jako działka nr…………………………………..., obręb…………………………… .

Liczba drzew przewidzianych do usunięcia (szt.): …............................. .

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.  233 §1 Kodeksu karnego oświadczam,  
że powyższe zgłoszenie wypełniłem (am)  zgodnie z  prawdą.
Ponadto  oświadczam,  że  drzewa  dotyczące  zgłoszenia  znajdują  się  na  działce  będącej  moją
własnością. 

      ..............................................
(podpis wnioskodawcy)



Załącznik:
    1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie 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 Miasta i Gminy dokona oględzin

drzew. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, 
że Organ  nie wniesie sprzeciwu. 

3. Organ  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 (art. 83f ust. 12). Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
wynosi 17 zł.

4. W przypadku  nieusunięcia  drzewa przed  upływem 6 miesięcy  od  przeprowadzonych  oględzin  
w terenie, 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 mieć związek z prowadzeniem działalności
gospodarczej  i będzie  realizowana  na  części  nieruchomości,  na  której  rosło  usunięte  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.
7. Jeżeli  wnioskodawca nie  jest  właścicielem nieruchomości-do  zgłoszenia  dołącza  się  zgodę  jej

właściciela.  W  przypadku  gdy  nieruchomość  stanowi  współwłasność  –  zgoda  wszystkich
współwłaścicieli  ze  wskazaniem  ich  adresów  zamieszkania  i  adresów  do  korespondencji.
W przypadku  ustanowienia  pełnomocnika  –pełnomocnik  dołącza  do akt  oryginał  lub  urzędowo
poświadczony  odpis  pełnomocnictwa.  Od  udzielonego  pełnomocnictwa  należy  uiścić  opłatę
skarbową w wysokości  17 zł w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8,  lub wpłacić
na konto Urzędu Miasta i Gminy Wiślica, nr konta: Bank Spółdzielczy o/Wiślica 07 8480 0004 2002
0060 0284 0060. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej jest się zwolnionym w przypadku gdy
pełnomocnikiem  strony ustanowiony zostanie członek rodziny, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.  



……………………………………  

 (imię i nazwisko wnioskodawcy)

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

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

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z  dnia   27  kwietnia  2016r.   (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016)  wyrażam   zgodę   na
przetwarzanie  moich danych osobowych dla potrzeb/celem realizacji   zgłoszenia zamiaru
usunięcie drzew lub krzewów.    

…………………………                                                                …………………………….
          (miejscowość, data)                                                                                                               (podpis)


