Maków, dnia .....................................
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela/współwłaściciela działki)
Adres zamieszkania
telefon kontaktowy (nieobowiązkowo)

Wójt Gminy Maków
ul. Główna 12
96-124 Maków

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Wnoszę o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzewa/ drzew z nieruchomości nr ……………………………..obręb…………………….. położonej
w miejscowości (podać nazwę ulicy jeżeli jest) ……………………………………………., którego
dokonałem(am) w dniu…………………………………………………………………..
Załącznik:
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17zł (słownie: siedemnaście złotych) za wydanie
zaświadczenia.
......................................................................................................
czytelny podpis (wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika
Pouczenie
1.
2.

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/a.
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na podstawie ustawy z dnia 16
listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827) załącznik: Wykaz przedmiotów opłaty
skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, część II Wydanie zaświadczenia kol. 2 pkt.21 Pozostałe
zaświadczenia w wysokości 17zł. Opłatę należy uiścić, w kasie Urzędu Gminy w Makowie lub przelewem
rachunek bankowy Gminy Maków nr 98 92970005 0100 0707 2012 0004, BS Skierniewice. Opłatę

skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
3.

4.

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).
Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17zł, w kasie Urzędu Gminy
w Makowie lub przelewem rachunek bankowy Gminy Maków nr 98 92970005 0100 0707 2012 0004, BS
Skierniewice. 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 zgodnie
z treścią części IV. załącznika do cytowanej wyżej ustawy o opłacie skarbowej.

Opracowała: Barbara Łuczywek

