
Stary Targ, dnia

(dane Wnioskodawcy)

(adres Wnioskodawcy) W6jt Gminy Stary Targ

ul. Gl6wna 20
82-410 Stary Targ(telefon kontaktowy)

ZGLOSZENIE
ZAMIARU USUNIECIA DRZEWKRZEWoW

Napodstawie art. 83f ust. 4 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z20l8r.poz.
1614 ze zm.)

Zglaszam, ze planujE dokonai usuniEcia ni2ej wymienionych drzewll<rzew6w z terenu
nieruchomo6cinrew.. ...... obrqb. .. polo2onej wmiejscowo3ci...

*-wypelni6 w przypadku usuwania drzew
**-wypelni6 w przypadku usuwania krzew6w

Tl OSwiadcza, 2e usuwane drzewlkzewy nie znajduj4 siE na nieruchomo5ci wpisanej do rejestru
- zabytk6w lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytk6w. *

OSwiadczam, ze usuwane drzewa/kzewy nie znajdujq siq na terenie objqtym ochron4 prawne
wynrkaj4c4z przepis6w ustawy o ochronie przyrody tj. mi.in. nie s4objqte ochron4prawn4(uzrane
za pomnik przyrody)*

OSwiadczam, 2e zamrerzona wycinka drzewlkrzew6w nie spowoduje zniszczenia gatunk6w
chronionych (mchy, porosty itp.), gntazdptasich lub budek lEgowych.*

! 
OSwiadczam, 2e drzewa/L,rzewy rosnq na nieruchomoSci stanowiqcej wlasnoSi os6b fizycznych i
sq usuwane na cele trjez.vviqzane z prowadzeriem dzialalnoSci gospodarczej. *

*-odpowiednie zaznaczy( znakiem,,X"

Zal4cznik o b ow iqzkowy :
- mapa fub rysunek graficzny zz znaczonymi do usunigcia drzewami/krzewami

Lp. Gatunek drzewllszew6w
Ilo6i drzew

przeznaczonych do
usuniqcia (szt.)*

Obw6d pnia mierzony
na wysokoSci 5 cm od
podstawy pnia (cm)*

Powierzchnia krzew6w
przeznaczonych do
usuniEcia (m)**

I

2.

3 .

4 .

5 .

(podpis Wnioskodawcy)



Informacja:

o Obowi4zkowego zgloszenia wymagai? drzewa, kt6rych obw6d pnia mierzony na wysoko5ci 5

cm przekracza:
a) 80 cm - w pr4rpadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczalnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

c) 50 cm -w prrrypadku pozostalych gatunk6w drzew;
o Obowiezkowego zgloszenia wymagai4 krzervy, kt6rych powierzchnia w skupisku przekracza

25 m2

Organ po otr4maniu zgloszenia, w terminie 2I dni od dnia dorqczenia z$oszeria, dokonuje oglqdzin

drzew objqtych zgloszeniem. Z oglEdzin sporzqdzany jest protok6l. Po dokonaniu oglEdzin, w terminie

14 dni od dnia oglqdzin, organ moze w drodze decyzji administracyjnej wnieSi sprzeciw. Usuniqcie

drzewa mo2e nast4pi6, jeieli organ nie wni6sl sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nieusuniqcia

drzewaprzed uplywem 6 miesiEcy od przeprowadzonych oglqdzin, usuniqcie drzewa moze nastqpii po

dokonaniu ponownego zgloszeria.

Jezeli w terminie 5 lat od dokonania oglqdzin wla$ciciel nieruchomoSci wystqpi o wydanie decyzji o
pozwolenie na budowq, a budowa ta ma z-tvi1zek z prowadzeriem dzialalnoSci gospodarczej i bqdzie

realizowana na czqSci nieruchomoSci, na kt6rej roslo usuniqte drzewo, organ uwzglqdniaj4c dane

ustalone na podstawie oglEdzin, nakladana wlaSciciela nieruchomo3ci, w drodze decyzji

administracyjnej, obowiqzek uiszczenia oplaty za usuniqcie drzewa.

Usunigcie drzewa bez dokonania wymaganego zgloszenia lub przed uptywem terminu 14

dni od dnia przeprowadzonych oglgdzin, bgdzie skutkowalo wymierzeniem przez W6jta Gminy

Stary Targ administracyjnej kary pienigZnej.

WAZNE

W prrypadku nieusunigcia drzewa po uptywie 6 miesigcy od przeprowadzonych oglgdzin
usunigcie drzewa moie nast4pi6 po dokonaniu ponownego zgloszenia.

OSwiadczam, 2e zapoznalem/lam siq z informacj 4 umieszczonqpowyiej.

(podpis Wnioskodawcy)


