Janów Podlaski, dnia …………………………..
/data/

Wnioskodawca:
.......................................................
/imię i nazwisko/

.......................................................
/ulica, nr domu/

.......................................................

Wójt Gminy

/kod, miejscowość/

.......................................................

Janów Podlaski

/telefon kontaktowy/*

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
Jako właściciel zgłaszam zamiar usunięcia drzew(a) - ………. sztuk(a) z nieruchomości
oznaczonej numerem ewidencyjnym …………………… położonej w miejscowości
………………………………………….
W załączeniu przedkładam rysunek/ mapkę określającą usytuowanie drzew(a) na
nieruchomości.

……………...........................................
/podpis zgłaszającego/

Powyższe dane wypełniłem(-am) zgodnie z prawdą, jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej
z art. 233 Kodeksu Karnego za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
Ponadto oświadczam, że drzewa wskazane we wniosku znajdują się na działce będącej moją własnością.

*nie obowiązkowy

POUCZENIE
1. Obowiązkowi uzyskania zezwolenia nie podlegają:
1) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - przypadku topoli, wierzby, 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) drzewa na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach;
3) drzewa owocowe z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków lub na terenie zieleni;
4) drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania
rolniczego (dotyczy przywrócenia gruntów do użytkowania, a nie usuwania drzew już na
gruntach użytkowanych).
2. Drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są
planowane do usunięcia na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
podlegają obowiązkowi dokonania zgłoszenia zamiaru ich usunięcia przez właściciela
nieruchomości jeżeli obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza wartości
o których mowa w ust. 1 pkt 1. W takim przypadku organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia dokonuje oględzin. Po dokonaniu oględzin Wójt w terminie 14 dni od dnia oględzin
może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli
organ nie wniósł sprzeciwu w terminie.
3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, o którym mowa
w ust. 2 usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na
budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na
części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela
nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

