Łomazy, dnia ............................
........................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)
........................................................................
(adres)
........................................................................
(kod pocztowy i miejscowość)
........................................................................
(nr telefonu kontaktowego)*

Wójt Gminy Łomazy

ZGŁOSZENIE
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
Ja niżej podpisany zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/drzew rosnących

na nieruchomości

nr

działki …………………… w miejscowości…………………………………., w ilości: ………………….

Gatunek drzew

Ilość
drzew

Obwód pni drzew na wysokości 5cm

krzewy : ……………………………………………………… o pow. ……..m2
…………………………………………………………………………………………………
- miejsce usunięcia drzew/krzewów…………………………………………………………
- zamierzony termin usunięcia drzew/krzewów: …………………………………………….
- podać przyczynę usunięcia: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………..
/podpis wnioskodawcy/

* - podanie danych jest dobrowolne

-

Oświadczam, że nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej, a drzewa / krzewy będą

usuwane na cele niezwiązane / związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
-

Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem działki o której mowa we wniosku i

posiadam do niej tytuł prawny.
- Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego własnoręcznym
podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych *

................................................................
(podpis wnioskodawcy)
Zgoda właściciela/współwłaścicieli nieruchomości sąsiedniej w przypadku drzew/a rosnących/ego na
granicy działek
Ja niżej podpisany........................................................... zam. w …………………………………………..
leg. się dowodem osobistym nr ............................................. wyrażam zgodę na usunięcie .............. szt.
drzew rosnących na granicy z moją działką nr ……………. położoną w ………………………
…………………………………………..
.
(podpis właściciela / współwłaścicieli działki sąsiedniej)

Załączniki; rysunek/mapka określająca usytuowanie drzewa/drzew na działce

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 83f. ust. 4 ustawy o ochronie przyrody właściciel 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 (art. 83f ust. 4)
2. Organ prowadzący postępowanie, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia
drzewa dokonuje oględzin(art. 83f ust. 6). Po dokonaniu oględzin Wójt Gminy 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 (art. 83f ust. 8).
3. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu
b) drzewo zlokalizowane jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
c) drzewo usytuowane jest na terenach objętych formami przyrody lub objętym jedną z form ochrony, tj. w
parku narodowym, w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu
lub na obszarze Natura 2000,
d) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej
za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
e) drzew/ krzewów objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie .
4. Wójt 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.
6. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia
drzewa (art. 83f ust. 13).
7. 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 wójt gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na
właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za
usunięcie drzewa. (art. 83f ust. 17).

8.

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).

9. Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia
na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że
usunięcie drzew/krzewów spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie, lub
niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwanie i niszczenie gatunków chronionych
zwierząt i grzybów wymienionych
w Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybów).
Informujemy jednocześnie, że zgodnie z art. 56 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
zezwolenie na czynności podlegające zakazom wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Lublinie. Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi
wykroczenie (art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody).
10. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych, zawartych w wypełnionych dokumentach jest Wójt Gminy
Łomazy. Dane osobowe są pozyskiwane celem realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). i będą przetwarzane przez czas
realizacji wniosku oraz przechowywane zgodnie z instrukcją archiwalną (kat. B 10). Brak podania
niezbędnych informacji może skutkować nierozpatrzeniem wniosku. Odbiorcami danych są osoby
upoważnione przez Administratora danych z wykluczeniem państw trzecich.
Podmiot ma prawo dostępu do przekazanych danych ich weryfikacji, sprostowania, uzupełnienia
oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, o ile taka była wymagana, a w przypadku
stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych ma prawo do wniesienia skargi do Inspektora
Danych Osobowych (iod@lomazy.pl) lub organu nadzorczego.
…………………………………………..
.

(podpis wnioskodawcy)

