
Strona 1 z 2 

Składajacy zgłoszenie: 

 

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zgłaszającego) 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...................................................................................................                     

Adres korespondencyjny (gdy jest inny niż adres zamieszkania) 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

........................................................................................................... 

 

Nr telefonu (nieobowiązkowo) …………………............................. 

ZGŁOSZENIE  

ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW  

 

z nieruchomości stanowiących własność 

osób fizycznych na cele nie związane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 

 

 

 

 

Kraśnik, dnia    ……………………….. 

WÓJT GMINY 

KRAŚNIK 

1. Zgłaszam następujące drzewo/ drzewa przeznaczone do wycięcia: 

 

Lp. Nr drzewa na 

mapie*  

Ilość sztuk Numer ewid. 

działki 

Numer i nazwa obrębu geodezyjnego 

1     

2     

3     

4     

5     

*- numer drzewa odpowiadający jego oznaczeniu na mapie, rysunku lub projekcie z oznaczoną lokalizacją drzewa 

przeznaczonego do usunięcia, stanowiący załącznik do niniejszego wniosku, 

 

Oświadczam, że usunięcie drzewa z nieruchomości wskazanej w zgłoszeniu nie jest związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą a wszystkie dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa załączam: załącznik graficzny, określający usytuowanie drzewa  

w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości 

(rysunek lub mapę). 

 

                                            ............................................................................................................................................. 

                                          (czytelny podpis zgłaszającego/osób umocowanych do reprezentowania zgłaszającego 
         

 

    

       Powyższe dane podaję świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 r. Kodeks karny za składanie fałszywych zeznań, który brzmi: „ Kto, składając zeznanie mające służyć 

za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 

lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”  

 

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu wyłącznie  dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych 

osobowych. 

 

                                   ..............................................................................................................................................  

                                  (czytelny podpis zgłaszającego/osób umocowanych do reprezentowania zgłaszającego 

 

6131 R
S
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Pouczenie: 

 

1. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgłoszeniu nie podlegają 

drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie 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 przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w art. 83f ust. 5, organ w drodze 

postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni (art. 83f ust. 9).  

4. Organ prowadzący postępowanie, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dokonuje oględzin 

w celu ustalenia nazwy, gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokości 5 cm (art. 83f ust. 6) oraz sporządza protokół  

z oględzin ((art. 83f ust. 7). 

5. Organ prowadzący postępowanie udostępnia protokół oględzin (art. 83f, ust. 19). 

6. Po dokonaniu oględzin przez upoważnionych pracowników urzędu gminy, organ prowadzący postępowanie  

w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa 

może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (art. 83f ust. 8).  

7. Organ prowadzący postępowanie może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej wydać zaświadczenie  

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz 

uprawnia do usunięcia drzewa (art. 83f ust. 12). Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł. 

8. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie 

sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną 

(art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6). 

9. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem 

usunięcia drzewa lub drzew 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/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na 

właściciela  nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub 

drzew (83f ust. 17). 

10. W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego 

wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 83f ust. 13) . 

11. 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 (art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego). 

12. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. 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. 

 


