Mirzec, dnia .......................................

WÓJT GMINY MIRZEC
ZGŁOSZENIE
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
wniesione przez osobę fizyczną – właściciela nieruchomości, na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
Imię Nazwisko Wnioskodawcy: ……………..………………………………………………...
Adres: ...........................................................................................................................
Tel.: ...................................................................
Zgłaszam zamiar usunięcia ............... szt. drzewa/drzew znajdujących się na działce
nr

ewidencyjny

..................................,

obręb

.......................................,

położonej

w miejscowości ..................................... .
W/w nieruchomość/ działka nie jest działką leśną w rozumieniu ustawy o lasach.
Do wniosku załączam:
o rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzew/a lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
*

Oświadczenia zawarte w niniejszym zgłoszeniu składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej - zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych
jest Urząd Gminy w Mircu, reprezentowany przez Wójta Gminy. Inspektorem ochrony danych jest
Andrzej Kutwin – tel. 41/276 71 89. Zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu
do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie
tych danych w każdym czasie. (Podstawa prawna: Art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE).

………………………..…………….………….
Pouczenie:
1.

2.

3.

4.

(podpis)

Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
(podpis
wnioskodawcy)
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie
sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę
pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym
zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte
drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 wprowadzony ustawy
o ochronie przyrody).
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego
wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy
o ochronie przyrody) .

