F

OŚ 3a

Wydanie 2

...................................................
(miejscowość, data)

BURMISTRZ BOGUCHWAŁY
ul. Suszyckich 33
36-040 Boguchwała

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2017.1074)
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

I

DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

Imię i nazwisko:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Ulica:

Poczta:

Nr domu:

II

Nr lokalu:

Telefon:

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli dotyczy)

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Kod pocztowy:

Poczta:

III

Nr lokalu:

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ DRZEWO MA BYĆ USUNIĘTE

Numer ewidencyjny działki:

Obręb ewidencyjny:

Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej
z art. 233 Kodeksu karnego w związku z art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j.) oświadczam, że posiadam tytuł
prawny do władania nieruchomością, o której mowa w tab. III niniejszego zgłoszenia na
podstawie

(np.

prawo

własności,

użytkowanie

wieczyste,

posiadanie

samoistne)

……………………………………....
………………………………………………………………………………………………
(czytelny(e) podpis(y) właściciela/właścicieli)
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IV
Nr
inw1

WYKAZ DRZEW DO USUNIĘCIA
NAZWA GATUNKU (tj. nazwa

OBWÓD PNIA DRZEWA

NUMER

rodzajowa z epitetem gatunkowym

(mierzony na wysokości 5 cm)

EWIDENCYJNY

np. topola szara)

2

[cm]

OBRĘB EWIDENCYJNY3

3

DZIAŁKI

1

Nr inwentaryzacyjny drzewa zgodny z nr usytuowania na rysunku lub mapce określającej usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Gdy drzewo posiada kilka pni, należy podać obwód każdego z tych pni.
Uzupełnić, jeżeli drzewa znajdują się na nieruchomości innej niż podana w tab. II.

2
3

V

ZAŁĄCZNIKI
Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Postanowienie sądu o nabyciu prawa do spadku lub akt notarialny o przyjęciu spadku lub akt notarialny dotyczący
kupna lub darowizny gruntu lub dokument potwierdzający zmianę nazwiska - gdy w księdze wieczystej nie figuruje
aktualny właściciel właściciel/właściciele gruntu.
Pełnomocnictwo – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis pełnomocnictwa do składania
oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej (17 zł) od
udzielonego pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy przed organem administracji publicznej w sprawie
uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów – gdy pełnomocnik został ustanowiony, gdzie wg zał. cz. IV
ustawy o opłacie skarbowej, zwolnieniu od opłaty skarbowej podlegają m.in. pełnomocnictwa udzielane
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

………………………………………………………………………………………………
(czytelny(e) podpis(y) właściciela/właścicieli)

Pouczenie:
Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel (właściciele) nieruchomości jest
obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości
5 cm przekracza:
1)

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2)

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3)

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia dokonanych
oględzin. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej lub dzień
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może
nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
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