
Imi? i nazwisko 

Adres 
Miejscowosc i data 

nr telefonu 

Burmistrz Miasta i Gminy Pilica 
Ul. Zarnowiecka 46 A 
42-436 Pilica 

Z G L O S Z E N I E 

Zamiaru usuni^cia drzewa/drzew rosn^cych na nieruchomosci nr 
(ilosc) (numer geodezyjny) 

w 
(podac adres) 

Dzialka stanowi wlasnosc/ wspolwlasnosc* 

na podstawie ksi^gi wieczystej nr 

*- niepotrzebne skreslic 

Zamierzone usuni^cie drzew/a lub kxzewow wynika z celu zwi^zanego z prowadzeniem dziaialnosci 
gospodarczej: 

• tak • nie 

Podstawa prawna - art.SSf ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tj. Dz. U.z2018r.poz. 1614.) 

(czytelny podpis) 

Swiadomy/a odpowiedzialnosci kamej za skiadanie falszywych zeznah wynikaj^cej z art.233 Kodeksu 
Karnego, oswiadczam, ze posiadam tytut prawny wladania nieruchomosci^ wskazan^ w niniejszym 
wniosku, oraz prawdziwosc zamieszczonych powyzej danych. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 



Oswiadczam, ze zapoznaiem/am si^ z informacj^ dotycz^c^ zasad przetwarzania moich danych 
osobowych dla potrzeb niezb^dnych do reahzacji niniejszego wniosku (zgodnie z art. 13 
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osob fizycznych w zwi^zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych) 

(data i czytelny podpis) 
Zalgczniki: 
- mapka /rysunek okreslaj^ca usytuowanie drzew na nieruchomosci 
- zgoda wspoiwlasciciela nieruchomosci na usuni^cie drzew (jezeli dotyczy) 

Pouczenie: 
1. Zgloszeniu nie podlegajq drzewa, ktorych obwod pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza: 
a) 80cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
b) 65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego, 
c) 50 cm - w przypadku pozostalych gatunkow drzew. 

2. W przypadku usuni^cia drzewa/drzew bez dokonania zgloszenia lub przed uplywem 
terminu na wniesienie sprzeciwu, a takze pomimo wniesienia sprzeciwu do zgloszenia, 
organ wvmierza administracyjn^ liar§ pienifznq (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 
i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody). 

3. Jezeli w terminie 5 lat od dokonania ogl^dzin przeprowadzonych przez organ w zwi^zku 
ze zlozonym zgloszeniem usuni^cia drzewa/drzew zlozony zostanie wniosek o wydanie 
pozwolenia na budow^ na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a 
budowa b^dzie miala zwiqzek z prowadzeniem dziaialnosci gospodarczej i b^dzie 
realizowana na cz^sci nieruchomosci, na ktorej roslo/rosly usuni^te drzewo/drzewa, organ 
nalozy na wlasciciela nieruchomosci, w drodze decyzji administracyjnej, obowi^zek 
uiszczenia oplaty za usunifcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 
wprowadzony ustawy o ochronie przyrody). 

4. W przypadku nieusuni^cia drzewa przed uplywem 6 miesi^cy od przeprowadzonych 
ogl^dzin w terenie, jego wyci^cie moze nast^pic po dokonaniu ponownego zgloszenia 
(podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody). 


