
………………………………………………………
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………………
imię i nazwisko wnioskodawcy

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
adres zamieszkania

…………………………………………………………………………
nr telefonu do kontaktu

Wójt Gminy 
                                                                                                                                   Olszewo-Borki

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW*

Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ OSOBY FIZYCZNEJ

Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021r. poz.
1098) zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/drzew* rosnącego/rosnących*  na działce ewidencyjnej nr ……………,
obręb ewidencyjny: ……………………………………, gm. Olszewo-Borki.

Zamierzam wyciąć łącznie ……………. sztuk drzew:
1. gatunek: ……………………………………., sztuk: ……., obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm: ………………………..….
2. gatunek: ……………………………………., sztuk: ……., obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm: ………………………..….
3. gatunek: ……………………………………., sztuk: ……., obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm: ………………………..….
4. gatunek: ……………………………………., sztuk: ……., obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm: ………………………..….
5. gatunek: ……………………………………., sztuk: ……., obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm: ………………………..….

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew: ………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….….………………………….……………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..................................................................……

Termin usunięcia drzew – 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin.

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości, na której rosną drzewa zgłoszone do
wycinki.

Oświadczam, że  zgłoszone  do  usunięcia  drzewa  będą  usuwane  na  cele  niezwiązane  z  prowadzeniem
działalności gospodarczej.

Pouczenie: 
 do usunięcia drzewa/drzew można przystąpić, jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin, Wójt Gminy Olszewo-Borki nie

wniesie w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin.

Załączniki do zgłoszenia:
- rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości,
- w przypadku, gdy nieruchomość jest współwłasnością należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli.

..........................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

Uwaga: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew należy dokonać w sytuacji, kiedy obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 
5 cm przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

* niepotrzebne skreślić


