Miastków Kościelny, dnia
(data)
(imię i nazwisko lub nazwa
i siedziba wnioskodawcy)

(adres)
(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Miastków Kościelny
ul. Rynek 6
08-420 Miastków Kościelny

Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzewa/drzew lub krzewów
Zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/ drzew/ lub krzewów rosnących na
(działka numer, powierzchnia, położenie)

A. Numer ewidencyjny nieruchomości: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Tytuł prawny do władania nieruchomością:
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, najem) :

(W przypadku dzierżawy lub innego tytułu prawnego niż własność do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela bądź właścicieli
działki).

C. Ilość sztuk, gatunek i obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm / powierzchnia
krzewu w m2 *:
Obwód pnia ( w cm ) /
Lp.
Gatunek drzewa/krzewu
powierzchnia krzewów ( w m2 ) *

D. Termin usunięcia:

Oświadczam, że drzewa/krzewy* wnioskowane do wycinki zostaną
usunięte na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz oświadczam, iż na terenie nieruchomości nie będzie prowadzona
działalność gospodarcza przez okres 5 lat od dnia dokonania zgłoszenia.
Urząd Gminy w Miastkowie Kościelnym nie ponosi konsekwencji prawnych z tytułu błędnego wskazania
na gruncie działki lub jej granic oraz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne spory wynikające z
naruszenia praw własności.

(czytelny podpis wnioskodawcy)
* - niepotrzebne skreślić
Załączniki:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
2. Plan sytuacyjny albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości

Pouczenie:
1. Zgłoszeniu nie podlegają:
a) drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
b) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
c) drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
lub na terenach zieleni.
2. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do
niewłaściwego organu oraz braku zgody wszystkich współwłaścicieli jest nieskuteczne. Na jego
podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew.
3. 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).
4. 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).
5. 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).
6. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca
prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im
pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33
§ 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
7. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie Urzędu Gminy
Miastków Kościelny przy ul. Rynek 6 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Miastków Kościelny
nr 48 9210 0008 0056 4834 2000 0040 prowadzonym przez Bank Spółdzielczy w Miastkowie Kościelnym.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego
uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Załącznik Nr 1 do Zgłoszenia usunięcia drzew/krzewów

OŚWIADCZENIE
O posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
lub
o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego
Ja niżej podpisany (a)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko osoby zgłaszającej usunięcie drzew/krzewów)

legitymujący (a) się
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony (a) …………………………………………………… w ………………………………………………………………...............
(data)

(miejsce)

zamieszkały (a) ….......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
(adres)

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i
budynków jako działka (i) Nr ………………………………………………………………………………………………………………..
w obrębie ewidencyjnym …………………………………………………………………………………………………………………….
w jednostce ewidencyjnej ………………………………………………………............................., wynikające z tytułu:
/zaznaczyć właściwe/




własność
współwłasność ………………………………………………………………………………………………………………………..
(wskazać współwłaścicieli – imię i nazwisko)

 użytkowanie wieczyste
 współużytkowanie wieczyste
 trwały zarząd
 umowa dzierżawy
 umowa użyczenia
 inne……………………………………………………………………………
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania
nieruchomością ………………………………………………………………………………….……
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 – Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych
powyżej

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

……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2 do Zgłoszenia usunięcia drzew/krzewów

F. Szkic sytuacyjny lokalizacji drzew/krzewów

