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KARTA INFORMACYJNA  

  
Symbol komórki odpowiedzialnej  

  
ZP  

  

U R Z ĄD G M I NY BO J S Z O W Y  

Referat Zamówień Publicznych, Umów, 
Promocji i Rozwoju   

 

  
 ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,  tel. 

32/ 21-89-366, fax. 32/ 21-89-071  

  

Numer procedury  
  

2 

  

Nazwa procedury:  

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 
rosnących na nieruchomościach będących własnością osób  

  

Podstawa prawna:  

1. Art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
2016r. poz. 2134 z późn. zm.);  

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).  

Wymagane dokumenty:  

Zgłoszenie zgodnie z art. 83 f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 
2004r. (t. j. Dz. U. 2016, poz.2134 ze zm.) ma zawierać: 

1. imię i nazwisko wnioskodawcy,  
2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz  
3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

Opłaty  

1. Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego 
pełnomocnictwa) jest bezpłatne. 

2. Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą 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 IV) 
należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi 
przesłanka do zwolnienia z tej opłaty). 

3. Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do 
zgłoszenia (zgodnie z ustawą 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, pkt 21) należy wnieść 
opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do 
zwolnienia z tej opłaty). 

Termin załatwienia  

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w 
celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na 
wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo 
posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia 
poniżej korony drzewa. 
 
Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia 
drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do organu. 
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane 
jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji 
drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych 
przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich 
przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia 
liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na 
liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14. dniowy termin na wniesienie sprzeciwu 
liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.   
 

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/files/PROCEDURY/O%C5%9AR/2017/GK%208a%20-%20Zg%C5%82oszenie%20zamiaru%20usuniecia%20drzewa.doc
http://cms19.vpo245.iat.pl/files/files/PROCEDURY/O%C5%9AR/2017/GK%208a%20-%20Zg%C5%82oszenie%20zamiaru%20usuniecia%20drzewa.doc


Aktualizacja: lipiec 2017 
 

W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji 
administracyjnej, wnieść sprzeciw. 
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w 
placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – 
dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 
 
W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa 
(nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez 
załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek 
jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7. dni od dnia 
doręczenia postanowienia. 
 
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia 
przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu. 
 
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze 
postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, 
pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia. 

Sposób załatwienia sprawy  

Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od daty przeprowadzenia 
oględzin, pod warunkiem, że Wójt nie wniesie w tym terminie sprzeciwu w formie 
decyzji administracyjnej. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania 
decyzji administracyjnej w placówce pocztowej lub dzień jej wprowadzenia do 
systemu teleinformatycznego. 
 
Wójt może wnieść sprzeciw w przypadku:  
1) lokalizacji drzewa:  
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, 
2) spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej 
za pomniki przyrody. 
 
Wójt obligatoryjnie wnosi sprzeciw:  
1) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania 
zezwolenia na usunięcie;  
2) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.  
 
Wójt przed upływem 14 dni od daty przeprowadzenia oględzin może wydać 
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia 
wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. 

Miejsce złożenia dokumentów  

 
Urząd Gminy Bojszowy   
Referat Zamówień Publicznych, Umów, Promocji i Rozwoju   
ul. Gaikowa 35,   
43-220 Bojszowy  

  
tel. 32 218 93 66 wew. 117 
  
Godziny urzędowania:   
Poniedziałek: 7.30 -17.00  
Wtorek – Czwartek: 7.30 – 15.30  
Piątek: 7.30 – 14.00. 

Tryb odwoławczy  

Od decyzji , w której wyrażono sprzeciw wobec zgłoszonego zamiaru usunięcia drzew 
przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za 
pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna. 
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Dodatkowe informacje:  

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty 
przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia 
zamiaru jego usunięcia. 
 
Za usunięcie drzewa bez zachowania ww. procedury administracyjnej a także w 
przypadku sprzeciwu, naliczana będzie kara pieniężna.   
 
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o 
pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte 
drzewo, Wójt, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na 
właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia 
opłaty za usunięcie drzewa. 
 
Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. 
W przypadku, jeśli na planowanym do usunięcia drzewie znajdują się gniazda ptasie, 
zabrania się usuwania tego drzewa w okresie lęgowym ptaków, t.j. w terminie od 1 
marca do 15 października. 

Pliki do pobrania: 
1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.doc  

 

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/files/PROCEDURY/O%C5%9AR/2017/GK%208a%20-%20Zg%C5%82oszenie%20zamiaru%20usuniecia%20drzewa.doc

