(Miejscowosc, dnia)
Imie. i Nazwisko
•*••»•

••••••••••

•••..

,,

Ad res
Nr telefonu

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa
Rynek 1
67-407 Szlichtyngowa

ZGtOSZENIE USUNI^CIA DRZEWA

Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
2016 r. poz. 2134 ze zm.)
Zglaszam

zamiar usunieria drzewa/drzew*

z gatunku**
o obwodzie/obwodach**

z nieruchomosci polozonej na dzialce nr ew
w miejscowosci

Do zgtoszgnia zaiqczam rysunek albo mapkq okreslajqcq iisytuowanie drzewa

na

nieruchomosci.

(podpis zgtaszaja_cego)
* - nie potrzebne skreslic
**- pole nieobowiqzkowe

POUCZENIE (zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 2134 ze zm.):

•

Zgodnie z art 83f ust. 4 zgloszenia dokonuje sie, jezeli obwod pnia drzewa mierzonego
na wysokosci 5 cm przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu
klonolistnego;
c) 50 cm - w przypadku pozostatych gatunkow drzew.

•

Zgodnie z art. 83f ust. 6 Burmistrz Szlichtyngowy, w terminie 21 dni od dnia
dor^czenia zgloszenia dokona ogledzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz
obwodu pnia ustalonego na wysokosci 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokosci
drzewo posiada kilka pni - obwodu kazdego z tych pni ba.dz nie posiada pnia - obwodu

•

Zgodnie z art. 83f ust. 7 z ogl^dzin zostanie sporzqdzony protokot

pnia ponizej korony drzewa.

Zgodnie z art. 83f ust. 8 po dokonaniu ogledzin Burmistrz Szlichtyngowy, w terminie
14 dni od dnia ogledzin moze, w drodze decyzji administracyjnej, wniesc sprzeciw.
Usuniqcie drzewa moze nastqpic. jezeli organ nie wniost sprzeciwu w tym terminie.

Zgodnie z art 83f ust 9 i 10 w przypadku gdy zgtoszenie nie zawiera wszystkich
elementow wskazanych w ust. 5, organ w drodze postanowienia, naklada obowia.zek
uzupetnienia zgtoszenia w terminie 7 dni. Nalozenie takiego obowiazku, przerywa bieg
terminu, o ktorym mowa w ust. 8.

Zgodnie z art. 83f ust 12 Burmistrz Szlichtyngowy, moze przed uptywem terminu, o

kt6rym mowa w ust. 8, wydac zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu. Wydanie zaswiadczenia wyigcza mozliwosc wniesienia sprzeciwu, o
ktorym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunieda drzewa.
Zgodnie z art. 83f ust. 13 w przypadku nieusuni^cia drzewa przed uptywem 6_
miesiqcy od przeprowadzonych ogledzin usuniecie drzewa moze nastqpic po
dokonaniu ponownego zgtoszenia.

Zgodnie z art. 83f ust 14 Burmistrz Szlichtyngowy, moze wniesc sprzeciw w
przypadku:
1) lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomosci wpisanej do rejestru zabytk6w,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na zieleh lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

c) na terenach obj^tych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1
pkt 1-5;

2) speinienia przez drzewo kryteriow, o ktorych mowa w przepisach wydanych na
podstawie art 40 ust. 3.
Zgodnie z art. 83f ust. 15 Burmistrz Szlichtyngowy wnosi sprzeciw:

1) jezeli zgtoszenie dotyczy usuniijcia drzewa objejtego obowia.zkiem uzyskania
zezwolenia na usuniecie;

2) w przypadku nieuzupelnienia zgtoszenia w trybie okreslonym w ust. 9.
Zgodnie z art. 83f ust. 16 sprzeciw w formie ostatecznej decyzji administracyjnej,
stanowi podstaw^ wystqpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinke; drzewa;
do zezwolenia nie stosuje si^ art. 84 ust 1.

Zgodnie z art 83f ust. 17 jezeli w terminie 5 lat od dokonania ogledzin wystqpiono o
wydanie decyzji o pozwolenie na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. a budowa ta ma zwiqzek z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej

i bjgdzlS realizowana na cz^sci nieruchomosci. na ktorej rosto usuniqte drzewo. organ
uwzgledniajqc dane ustalone na podstawie ogledzin. naklada na wlasciciela
nieruchomosci. w drodze decyzji administracyjnej. obowiqzek uiszczenia oplaty za
usuni^'cie drzewa.

Zgodnie z art. 83f ust 18 oplata, o ktorej mowa w ust. 17, jest pobierana przez
Burmistrza Szlichtyngowy. Przepisy art. 85 i art. 87 stosuje siq odpowiednio.

