
Miechów-Charsznica, dnia ...……………….

................................................................
             (imię, nazwisko )

................................................................
                            (adres zamieszkania)

................................................................
         (numer telefonu kontaktowego - nieobowiązkowo)

 
  Wójt Gminy Charsznica

                                                                     ul. Kolejowa 20
                      32-250 Charsznica

ZGŁOSZENIE 
zamiaru usunięcia drzew 

Zgłaszam zamiar usunięcia …………...szt.  drzewa/drzew znajdujących się na działce

o nr  ewidencyjnym ……………..,  położonej  w miejscowości  ……………………..…

gmina Charsznica.

Załącznik (obowiązkowy):
Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub drzew w stosunku do granic 
nieruchomości.

                                                                                                   …..................................................................................

                                       (podpis)                              
Pouczenie:
1. Zgłoszenie dotyczy usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:

a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

3.  Zgłoszenie  wniesione  przez  osobę  niebędacą  właścicielem  działki,  niepodpisane  lub  skierowane  do
niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew.
4. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzew. Drzewa będzie
można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Urząd nie wniesie sprzeciwu. 
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.  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).
7.  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).
8. Kopia dokumentu własności nieruchomości, na której rosną zgłoszone do usunięcia drzewa lub numer księgi
wieczystej (do wglądu, dokument zwracany przy protokole).
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