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…....................................................................................                             Władysławów, dnia ….........……..………………. 
     imię i nazwisko wnioskodawcy 
 
.…................................................................................... 
     adres zamieszkania/korespondencyjny 
 
.…................................................................................... 
      telefon kontaktowy/e-mail         
 

                                                              Wójt Gminy Władysławów  
                                      ul. Rynek 43  

                                        62-710 Władysławów 
 
 
 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW 
 
 Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                    
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) zgłaszam zamiar usunięcia drzew/krzewów rosnących                           
na terenie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 
 
1. Imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy właściciela nieruchomości  lub  pełnomocnika: 
 
     …........................................................................................................................................................................................................... 
 
     …........................................................................................................................................................................................................... 
      
2. Adres, numer geodezyjny nieruchomości z której planowane jest usunięcie drzewa/krzewu: 
  
     …........................................................................................................................................................................................................... 

3. Wykaz drzew/krzewów przeznaczonych do usunięcia:       

Nr 

 

Nazwa gatunku  

drzewa/krzewu. 

Obwód pnia drzewa na wys.: Powierzchnia terenu        

na którym rośnie krzew.  
5 cm*    130 cm** 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
4. Przyczyna zamierzonego usunięcia drzewa/krzewu: 
 
     …....................................................................................................................................................................................                
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     ....................................................................................................................................................................................... 

5.  Szkic   przedstawiający      usytuowanie      drzew/krzewów     przeznaczonych    do    usunięcia 
      w   odniesieniu   do   granic   nieruchomości    i   obiektów   budowlanych: 

 

 
 Oświadczam że zapoznałem(am) się z przepisem, o którym mowa w art. 83f ust. 17 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody o treści: „Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania 
oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia                    
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, 
organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, 
nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia 
opłaty za usunięcie drzewa.” Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań                  
na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23,  z późn. zm.) oraz , iż dane zawarte w tym wniosku są 
zgodne ze stanem faktycznym.  
 
                                                                                          …................................................................................................ 

                                                                                                  czytelny podpis wnioskodawcy 
 Uwaga  

W myśl ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zgłoszenie/zezwolenie na usunięcie: 
1. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu    

    jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm  –  w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz   

    platanu klonolistnego; 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

2. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.  

3. Drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na   

    terenach zieleni. 

 

 Pouczenie 

1. Organ, do którego dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia jego doręczenia   dokonuje oględzin.  

2. Po dokonaniu oględzin  organ, 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. 

3. Organ może  przed   upływem   terminu   14 dni na wniesienie sprzeciwu wydać  zaświadczenie o  braku podstaw     

    do  wniesienia sprzeciwu. 

4. 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 

    (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody). 

5. W przypadku  nieusunięcia  drzewa  przed  upływem 6 miesięcy  od  przeprowadzonych  oględzin  usunięcie  drzewa       
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     może nastąpić po dokonaniu  ponownego  zgłoszenia.  


