Druk dla osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej na danej nieruchomości
…………..…………………...……..…, dnia ………………..………………
(Miejscowość)

(Data)

WNIOSKODAWCA
............................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa firmy )

............................................................................
(adres zamieszkania lub siedziba firmy)

............................................................................
(telefon kontaktowy)

PEŁNOMOCNIK (jeżeli jest ustanowiony):

Wójt Gminy Nieporęt
Plac Wolności 1
05-126 Nieporęt
Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

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

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

................................................................................
(tel. kontaktowy, adres e-mail)*

ZGŁOSZENIE
Zamiaru usunięcia drzew/krzewów*
(dotyczy jedynie właścicieli działek będących osobami fizycznymi, które zamierzają usunąć drzewo/-a na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej – pouczenie na odwrocie)

1. Zgłaszam zamiar usunięcia:
a) drzewa/drzew ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) krzewu/krzewów ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
z terenu działki ew. nr .................... obręb ………………. gm. Nieporęt, położonej przy ul. ……………………………….
…………………………………….. nr.…………………….. w miejscowości …………………………………………..…..………………………..
2. Działka jest własnością (należy wskazać właściciela / współwłaścicieli oraz podać jego / ich adres zamieszkania lub siedziby):
..........................................................… ……………………………………………………………………………………………………
..........................................................… ……………………………………………………………………………………………………
..........................................................… ……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa)

(adres zamieszkania lub siedziba)

3. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew/krzewów*:
…………………………………………………………………………………………………………………….……………......................…………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………......................…………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………......................…………
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: numer telefonu, adresu e-mail w celu
przekazywania przez Urząd Gminy Nieporęt istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.

….........................................................
(podpis Wnioskodawcy/ Wnioskodawców)
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ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA
1. Rysunek lub mapę, albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania działki lub terenu - w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany, zgodnie z ustawą
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
2. Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości z której zamierza usunąć
drzewa lub krzewy, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę jej właściciela na usunięcie drzew lub krzewów. Z
obowiązku przedłożenia zgody właścicielskiej zwolnione są spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, w
których właściciele lokali powierzyli zarządzanie nieruchomością wspólną Zarządowi oraz zarządcy nieruchomości
będących własnością Skarbu Państwa, a także posiadacze nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Gdy nieruchomość stanowi współwłasność, pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli.
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za
złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

P O U C Z E N I E:
Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3a oraz ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz.
1614 ze zm.) obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów dotyczy właściciela nieruchomości będącego
osobą fizyczną, który usuwa drzewa/krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwód
pnia drzewa na wysokości 5 cm 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.

* niepotrzebne skreślić
Należy wypełnić wszystkie wymagane pola wniosku oraz dołączyć odpowiednie załączniki – brak informacji wymaganych art. 83 i
art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) skutkuje wezwaniem do ich
uzupełnienia w trybie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

Szczegółowych informacji na temat zakresu wniosku i procedury uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
udziela Dział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Gminy Nieporęt, tel. (22) 767-04-10; e-mail: urzad@nieporet.pl
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