Znak sprawy UG.OS…………………………………
(wypełnia Urząd)

Gniezno, dnia......................................
………………………………………………..………
Imię i nazwisko

………………………………………………..………
Adres

………………………………………………..………
Nr telefonu kontaktowego

WÓJT GMINY GNIEZNO
AL. REYMONTA 9-11
62-200 GNIEZNO

ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzew/a rosnących/ego na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i usuwanych na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

1. Zgłaszam zamiar usunięcia drzew/a rosnących/ego na działce nr.........................., obręb.........................
w miejscowości………………..……………………………………..………..………, Gmina Gniezno.
2. Ilość planowanych do usunięcia drzew:
Lp.

Gatunek

Obwód pnia drzewa mierzony
na wysokości 5 cm

1.
2.
3.

…….…………………………………………………
Podpis właściciela/ współwłaścicieli nieruchomości
Załączniki:
1. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew/a na nieruchomości.

UWAGA
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez Wójta Gminy Gniezno w związku ze złożonym
zgłoszeniem, złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa będzie miała związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte
drzewo, Wójt Gminy Gniezno w drodze decyzji administracyjnej, nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek
uiszczenia opłaty za usunięcie drzew/a.

WYJAŚNIENIA, INFORMACJE DODATKOWE:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód
jego pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
• 80 cm - w przypadku: topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i srebrzystego,
• 65 cm - w przypadku: kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
• 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonane zostaną oględziny planowanego do wycięcia
drzewa, z których zostanie sporządzony protokół.
3. W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy Gniezno może wnieść sprzeciw w przypadku
lokalizacji drzewa na:
• na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
• na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub
chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
• na terenach objętych formami ochrony przyrody lub spełniającego kryteria do uznania go
za pomnik przyrody lub spełnieniu przez drzewo kryteriów do uznaniu go za pomnik przyrody.
4. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Wójt Gminy Gniezno nie wniósł sprzeciwu w terminie 14
dni od dnia oględzin.
5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin usunięcie
drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
6. Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku
sprzeciwu skutkować będzie naliczeniem kary pieniężnej.
7. Ochrona gatunkowa.
Jeżeli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie
gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z rozporządzeniami
w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 201 6r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
(Dz. U. z 2016r. poz. 2183). Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca,
dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki.
Zaleca się, aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy
października do końca lutego.
Naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych stanowi wykroczenie (art. 131 pkt. 14 ustawy
o ochronie przyrody).

