Urząd Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 59-900 Zgorzelec
potwierdzenie wpływu

Wydział Infrastruktury, Środowiska
i Spraw Mieszkaniowych

wnioskodawca
…………………………………………….…………………………….
(nazwisko i imię lub nazwa jednostki organizacyjnej)

adres zameldowania

…………………………………………….…..……………………….
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

adres do korespondencji

………………………………………………….……………………….

Dekretacja

(jeżeli jest inny niż podany wyżej)

telefon

………………………………………………………..…………………
(stacjonarny, komórkowy)*

Nr sprawy: ………..………………………………..

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
1.

Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza i właściciela nieruchomości:
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Lokalizacja nieruchomości i nr działki, z której usunięte ma/mają być drzewo/drzewa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Dane dotyczące wniosku (opcjonalnie):

Nr**

WYKAZ DRZEW ZGŁOSZONYCH DO USUNIĘCIA
(opcjnalnie)
(opcjonalnie)
Obwód pnia
drzewa na wys. 5
Nazwa gatunku
cm
od
pow.
gruntu [cm]

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

*Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne, jednakże jego podanie może znacznie przyspieszyć realizację wnioskowanej
czynności/zadania/ usługi. Przetwarzanie przez Urząd Miasta Zgorzelec podanego numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolnej
zgody, którą można cofnąć w dowolnym czasie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
** Nr drzewa nadany w rubryce powinien być zgodny z nr usytuowania drzewa naniesionym na załączonym rysunku lub mapce.
*** -Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada
kilka pni – obwód każdego z tych pni lub gdy nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Zapoznałem(am) się z przepisem, o którym mowa w art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody o treści: „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, organ,
o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.”
Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oświadczam, iż dane zawarte
w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………
data

…………………………………………
podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku:
a)
b)
c)
d)

rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości;
zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem);
pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony za zgodność z oryginałem –
urzędowo bądź notarialnie);
dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł

Pouczenie:
1) Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności
prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art.
20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 1, 2, 2a, 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
2) Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia:
o nazwy gatunku drzewa;
o obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
- posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
- nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
3) Po dokonaniu oględzin organ 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) Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie
zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
5) W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie
drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
6) Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin drzewa 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, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na
właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

