Chełmek, dn………………………...

...................................................
imię i nazwisko zgłaszającego
...................................................
...................................................
/adres zgłaszającego/

Burmistrz Chełmka
ul. Krakowska 11
32-660 Chełmek

...................................................
/telefon kontaktowy/

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW
Zgodnie z art. 83f ust. 4 i 5 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134
z późn. zm.), zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/drzew w ilości ..………..................…….. sztuk, rosnących na
terenie działki ewidencyjnej nr …………………………… położonej w …………….……………………. przy
ul. ……………………………….. .
Działka stanowi własność……………………………………………………………………...
Działka stanowi współwłasność………………………………………………………………..
(podać jeśli dotyczy)

…………………………………
(podpis)
Załączniki:
 rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości załącznik obowiązkowy;
 zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew (jeśli dotyczy).

Pouczenie:
1. Zgłoszenie dotyczy jedynie usunięcia drzew, rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
◦ 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
◦ 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
◦ 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
3. W terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia, pracownik Urzędu Miejskiego w Chełmku dokona oględzin drzew/a.
4. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Burmistrz nie wniesie sprzeciwu decyzją administracyjną.
5.Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku o którym mowa
w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
6. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu
ponownego zgłoszenia.
7.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.
8. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie
naliczeniem

administracyjnej

kary

pieniężnej.

