Czastary, dn. …......................................

DANE WNIOSKODAWCY (lub
pełnomocnika, jeśli wnioskodawca
ustanowił pełnomocnika)

Imię i nazwisko wnioskodawcy , adres (pełnomocnika)

Adres korespondencyjny ( gdy inny niż adres
zamieszkania)

Telefon kontaktowy
( nieobowiązkowo)

WÓJT GMINY CZASTARY
ul. Wolności 29
98-410 Czastary
tel. 62 78 431 11 ; fax: 62 78 431 91

WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
na usunięcie drzewa/drzew
Podstawa prawna: art. 83 f ust. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016
r., poz. 2134 z późn.zm.)

Dane właściciela
nieruchomości
Imię, nazwisko i adres

Adres i oznaczenie
nieruchomości

adres nieruchomości – miejscowość, ulica i numer
porządkowy

Liczba drzew przewidzianych do usunięcia [szt.]

Obręb – działka

Nr księgi wieczystej

szt.

Data dokonania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew
Na podstawie art. 83f ust. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2016 r. poz. 2134, z późn.zm.) wnoszę o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
na usunięcie drzewa/drzew z nieruchomości, o której wyżej mowa, w związku ze zgłoszeniem zamiaru
jego/ich usunięcia, z dnia jak wyżej.
Podpis wnioskodawcy ( pełnomocnika)
….................................................................

Załączniki:
1. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – 17 zł.
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej na
podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827)

Pouczenie:
1.

Organ, może przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia
do usunięcia drzewa/drzew.

2.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na podstawie ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827) załącznik: Wykaz przedmiotów
opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część II Wydanie zaświadczenia, kol. 2 pkt 21
Pozostałe zaświadczenia w wysokości 17 zł. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Czastary lub
przelewem na rachunek bankowy Gminy Czastary - RBS Lututów Oddział Czastary 69 9256 0004
3900 0101 2000 0030.. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

3.

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).

4.

Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie Urzędu
Gminy Czastary lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Czastary - RBS Lututów Oddział
Czastary 69 9256 0004 3900 0101 2000 0030.. 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.

