Miejscowość …………..., dnia…………
...................................................................
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

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

.....................................................................
(telefon)

Wójt Gminy Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański

ZGŁOSZENIE
Zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/drzew* na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej, rosnącego/rosnących* na terenie działki stanowiącej własność
osoby fizycznej/współwłasność osób fizycznych*, obejmującą nieruchomość oznaczoną
w ewidencji gruntów jako działka nr ….…

obręb …………………………………….., położoną

w miejscowości ……….………………. przy ul. …………………………………..........................
L.p.

Gatunek drzewa

Obwód pnia drzewa w cm zmierzony na wysokości 5 cm
od ziemi (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada
kilka pni-obwód każdego z tych pni)
Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia
do organu 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.

W załączeniu przedkładam rysunek/mapkę* określającą usytuowanie drzewa/drzew*
na nieruchomości.

............................................
(podpis Wnioskodawcy)
∗

Niewłaściwe skreślić

Załączniki:
1. Rysunek/mapa* określająca usytuowanie drzewa/drzew* na nieruchomości - załącznik

wymagany zgodnie z art. 83f ust. 5 ustawy o ochronie przyrody w każdym zgłoszeniu.
2. Pełnomocnik dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Stawka
opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi
17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej jest
się zwolnionym w przypadku gdy pełnomocnikiem strony ustanowiony zostanie członek
rodziny, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.
3. Zgoda pozostałych współwłaścicieli w przypadku działki stanowiącej współwłasność osób
fizycznych.

Pouczenie:
1. Organ dokona oględzin w terenie w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.
2. Organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może wnieść w drodze decyzji administracyjnej
sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
3. Organ może przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin wydać zaświadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia uprawnia do usunięcia drzewa.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
4. W przypadku nie usunięcia drzewa w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin,
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na
budowę na podstawie ustawy 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.

