Michałowo, dnia
IMIĘ I NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO:

..

..

Burmistrz Michałowa
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo

Adres:
..
..
Numer telefonu (opcjonalnie):
.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz.
256), zgłaszam zamiar usunięcia – (na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) drzew rosnących na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej
w00000000.000000000.....ulica000000000.00
nr domu000000
działki nr000000000..00...0..obręb geodezyjny000000000000000000..
na terenie Gminy Michałowo.
WYKAZ DRZEW ZGŁOSZONYCH DO USUNIĘCIA
Nr.

Gatunek drzewa

Obwód pnia na wys. 5 cm
mierzonego od poziomu gruntu

Numer działki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Załączniki:
1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew na nieruchomości. Lokalizacja powinna być
udokumentowana w sposób pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowych drzew w
terenie.
2. Zgoda właściciela(i) terenu na planowane usunięcie drzew (oryginał) w przypadku, gdy zgłaszający nie
jest jedynym właścicielem terenu.
TAK/NIE* Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin drzew w terminie krótszym niż wynikający z art. 79 § 1
KPA i ustalenie terminu oględzin osobiście/telefonicznie itp. (Art. 79 § 1 KPA: Strona powinna być zawiadomiona
o miejscu i terminie oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem.) Jednocześnie wyrażam zgodę na
przeprowadzenie oględzin bez uczestnictwa zgłaszającego oraz wejścia na teren posesji na którą rosną drzewa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie telefonu kontaktowego podanego w
zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzew w celu komunikacji w ramach prowadzonego postępowania
administracyjnego.
Oświadczam że zapoznałem(am) się z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Pouczony o odpowiedzialności za
składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2020r. poz. 256) oświadczam, iż dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………
/podpis czytelny/
Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie
załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r.
o opłacie skarbowej – część III ust. 44 kol. 4 pkt 6
( Dz. U. z 2019r., poz. 1000)

________________
* niepotrzebne skreślić

verte

Pouczenie:
1. 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
2. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do niewłaściwego
organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew.
3. 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).
4. 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 ustawy o ochronie przyrody).
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. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
7. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Michałowie, Bank Spółdzielczy w Białymstoku oddział w Michałowie nr
21806000040550010120000010 Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał
dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy.

Pierwszy etap realizacji obowiązku informacyjnego
- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Michałowie,
ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, reprezentowany przez Burmistrza Michałowa. Może Pan/Pani
skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem
(85) 7131774.
- Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu zezwoleń na usuwanie drzew lub
krzewów, wynikających z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, a następnie w celach
archiwalnych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań
publicznych realizowanych przez Urząd Miejski.
- Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/.
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