Janów Lubelski, dnia…………………….

Burmistrz Janowa Lubelskiego
ul. Zamoyskiego 59
23 – 300 Janów Lubelski
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Pouczenie:
1. Zgłoszeniu podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego,
b) 65 cm – 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 terminie 21 dni od dnia zgłoszenia (daty wpływu do kancelarii) organ
przeprowadzi oględziny drzewa/drzew na terenie nieruchomości.
4. Usunięcia drzewa/drzew można dokonać w przypadku braku sprzeciwu.
5. Organ w terminie 14 dni od oględzin może wnieść sprzeciw, w drodze decyzji
administracyjnej. Jeżeli w tym czasie (plus czas na doręczenie przez Pocztę Polską
korespondencji) sprzeciw nie zostanie doręczony właściciel działki może usunąć
drzewo/drzewa.
6. Organ, może przed upływem terminu14 dni od dnia oględzin, wydać zaświadczenie o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość
wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia do usunięcia drzewa/drzew.
7. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem
terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do
zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną.
8. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w
związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa 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 usunięte
drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
9. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego
zgłoszenia.
10. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca
podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz
odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art.
33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
11. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł,
w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski
nr 25 9410 0000 2001 1019 9010 0001w Powiatowym Banku Spółdzielczym w
Janowie Lubelskim, ul Wiejska 3 . Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania
obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię
należy dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

