URZĄD GMINY TARNÓW

…...............................................................
Miejscowość, data

Referat Inwestycji i Rozwoju
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
pok.101, I p. Tel. 14 6880116

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
Wnioskodawca:
imię i nazwisko, adres właściciela/i nieruchomości:
1......................................................adres zam.................…...................................................................
2......................................................adres zam........................................................................................
3......................................................adres zam........................................................................................
4......................................................adres zam........................................................................................
5......................................................adres zam........................................................................................
telefon kontaktowy *.................................................................………………………..................................
Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa:
Teren położony w miejscowości....................................................................................………………………..
obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka/i nr:...........................
...............................................................................................................................................................................
Oświadczam, że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Ja niżej podpisany(na) pouczony(na) odpowiedzialnością karną z art. 233 Kodeksu Karnego - Kto, składając
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3,
składam oświadczenie w/w treści.

Czytelny podpis właściciela/i :
1 ..................................................................................
2 ..................................................................................
3 ..................................................................................
4 ..................................................................................
5 ..................................................................................
Oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia*:
Lp.

Gatunek drzewa

Szt.

Obwód pnia drzew(a) mierzony na wysokości 5 cm

1.
2.
3.
4.
5.
* Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA:
1. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie na nieruchomości drzew(a) planowanych do
usunięcia.
2. Oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa – jeżeli pełnomocnik został ustanowiony.
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka
do zwolnienia z opłaty.

Pouczenie:
1/ Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
2/ Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane
do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzew(a).
3/ W przypadku usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na
wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza
administracyjną karę pieniężną.
4/ 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.
5/ W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Miejsce na rysunek

