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ZGLOSZENIE ZAMIARU USTJI\I4CLA DRZEW

Art.83a ust. I art. 83fust. I pkt 3a, ust. 4, 5 ,7,8, 17, atrt.85, 87 usrawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ockonie
przyrody (tekst j€dnobty Dz.U.27020 r.poz-55 zn mr.),

Ozlacznnie drzew przezraczonych do usunigcia:*

,c2cli powyzsz. tibcla ms z8 mdo
krncc / kartkach

rubryh nalczy wpisa! wrdh€ zd{canika i doleczyd wykrz drzew, do umiezon€go usuni$ia na osobncj

rosn4cych na dzialce o nr ewid , polo2onej w Mie$cie Teresprol przy ul . .
(podac aktualny ff ewid. dzidki)
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OSwiadczam 2B drzewa sa usuwane na cele nie \rtwate z dzialalnoSci

gosDodarczei

(data) (podpis,i/Eiosko&wcy)

t . pole nieobowiQzkowc, sluzqc€ pomocniczojcdnoznscancj idcntyf*acji zgtaszsnego drzswa w tcr€ni€

Obwrid pni4 pnidrzewa na wys. 130 cmod ziemi/

powierahnia krw6w (m2)

(irnig i nazwiskdnazwa posiadlc", &idki )

14 Naa{a gatunkowa
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ZALACZNIKI DO WNIOSKU:

I Zgoda wlaSciciela(i) terenu na planowane usunigcie drzew (oryginal) w pr4padku, gdy posiadacz dzialki nie jest

jedynym wlaicicielem terenu,

2 
'Rysunek 

lub mapg okreStajqcq usynrowanie drzewa na nieruchomoSci. Lokalizacja powinna byd udokumentowana

wspos6b pozwalajqcy na jednozracme zlokalizowanie przedmiotowego drzewa w terenie'

)

Pouczenie:
l.Zgloszeniu nie podlegaj4 drzew4 h6rych obwody pni na wysoko5ci 5cm nie przekraczaj4:

a) 80cm - w przypadku topoli, wierzby, klonujesionolistnego oraz klonu srebrrystego'

ui oscn _ w przypaan kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz plalanu klonolistnego,

c) 50 cm - w prrypadku Pozostalych gatunk6w drzew

2.W pr4padku usuniEiia drzewalarzew bez dokonania zgloszenia tub prze'd uplywem teminu na

wniesienii sprzeciwu, a tak2e pomimo wniesienia sprzeciwu do zgloszeni4 organ wymierza

a.tmidstacyjnq karg pienigzn4lpodstawa prawna: art. 88 ust. I pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przrody).

3.Jezeli w t;rminie j iat od dolonania oglgdzin przeprowadzonych przez organ w zwi4*u zs dozorym

zgloszeniem usunigcia drzewa lub drzew zloi:ony mstanie wniosek wydaaie pozwolenia na budowE na 
.

frastawie ustawy i dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budo wabgdze miala z.uti4zek z prowadzeniem

LiahtnoSci gosiodarczej i bgdzie realimwana na czgsci nieruchomodci, na kt6rej roslo/rosly usunigte.

drzewo/drzeia" organ nalozyna wtadciciela nieruchomoSci, w drodze decy4ii administsacyjnej, obowiqzek . .

uiszczenia oplaty i usunigcie drzewa lub cpzew (podstawa pravna: arL 83fust. 17 usawy o ockonie przymdy).

l.W pr4padm nieusunigcia drzewa przed uptywem 6 miesigcy od przepmwadzonych oglg&in w terenie, jego

wycigcii moz nast4pic po dokonaniu ponownego zgloszenia (podstawa prawna: art' 83f ust' I 3 ustawy o

ocluonie przyrody) .


