
__________________________ ___________________________
Imię i Nazwisko Miejscowość i data

______________________________

Adres zamieszkania

_______________________________

Tel. kontaktowy 

Burmistrz Czchowa

ul. Rynek 12

32-860 Czchów

ZGŁOSZENIE

zamiaru usunięcia drzew/a

Właściciel nieruchomosci jest obowiązay dokonać zgłoszenia zamiaru usuniecia drzewa, jeżeli obwód pnia 

drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Lp. Gatunek drzewa Ilość
sztuk

Obwód pnia mierzony
na wys. 5 cm*

Obwód pnia mierzony
na wys. 130 cm*

Nr
działki

Miejscowość

1.

2.

3.

4.

5.

Załaczniki:
1) Rysunek bądź mapka określająca usytuowanie drzew/a na nieruchomości

_______________________________

czytelny podpis wnioskodawcy

___________________________________________________________________________________________

POUCZENIE:

1. W terminie 21 dni  od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin.

2. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może wnieść sprzeciw.

3. Usuniecie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu  w tym terminie.

4. W przypadku usunięcia drzew/a bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie 

sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę 

pieniężną zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody.

5. W przypadku nieusuniecia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usuniecie 

drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

6. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w zwiazku 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 usuniecie drzewa lub drzew zgodnie z art. 83F ust. 17 

ustawy o ochronie przyrody.

* - pole nieobowiązkowe


