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Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
Na podstawie art. 83 f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.), zgłaszam zamiar usunięcia ………. szt.
drzewa/drzew, z terenu nieruchomości będącej moją własnością.
Ponadto oświadczam, że usunięcie wyżej wymienionego/ych drzewa/drzew wynika z celu
niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo/drzewa ma/mają być usunięte:
..........................................................................................................................................................
(adres nieruchomości, nr działki)
Do zgłoszenia należy załączyć rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa
na nieruchomości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z prowadzonym
postępowaniem.

.............................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Pouczenie:
1.

2.
3.

4.
5.

Zgodnie z art. 83 f ust. 6 ww. ustawy o ochronie przyrody, organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia ustalonego
na wysokości 5 cm.
Zgodnie z art. 83 f ust. 8 ww. ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł
sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 14 dni od dnia oględzin.
Zgodnie z art. 83 f ust. 12 ww. ustawy o ochronie przyrody, organ, może przed upływem terminu, o którym mowa
w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza
możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Zgodnie z art. 83 f ust. 13 ww. ustawy o ochronie przyrody, w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem
6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Zgodnie z art. 83 f ust. 17 ww. o ochronie przyrody, 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 właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa,
uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
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RYSUNEK LUB MAPKA OKREŚLAJĄCA USYTUOWANIE
DRZEWA NA NIERUCHOMOŚCI

Strona 2 z 2

