…………………………………………………………..
( miejscowość, data)

Burmistrz Gminy Żychlin
ul. Barlickiego 15
99-320 Żychlin
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIECIA DRZEW
(dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)
Podstawa prawna: art. 83f ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r.poz. 55.)

1.Dane wnioskodawcy ( właściciela nieruchomości):
Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon kontaktowy ( dane nieobowiązkowe):……………………………………………………………………………..
2. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte:
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer ewidencyjny działki: …………………………………………………………………………………………………………...
Obręb: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Oświadczenie
Oświadczam, że drzewa rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
4. Załącznik do wniosku
Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.
….……………………………………
podpis wnioskodawcy
Pouczenie
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5cm nie przekracza:
a)80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, pracownicy Urzędu Gminy w Żychlinie dokonają oględzin
drzew. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Burmistrz
Gminy Żychlin nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.
3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie
drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a
budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na
właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
5. Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, tj. 14 dni
od oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, i bez zezwolenia skutkować będzie naliczeniem
administracyjnej kary pieniężnej.

