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                                                                                                                              miejscowość, data 

                                                                           

   Do Wójta Gminy Bojszowy 
 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW 

 
ROSNĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH 

I USUWANYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 
Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016r., poz. 2134 z późn. zm.) 

 

WNIOSKODAWCA   

Właściciel nieruchomości 

 

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres…………………………………………………………………………….. Telefon ………………….......... 

Pełnomocnik 

 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres…………………………………………………………………………….. Telefon ………………….......... 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Z KTÓREJ DRZEWO MA BYĆ USUNIĘTE 

 

Teren położony w …………………………………….przy ul……………………………………………………. 

 

Obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr …………………………..………… 

 

figurująca w księdze wieczystej KW ……………………………………………………………………………… 

DANE DENDROMETRYCZNE DRZEW 

L.p. Gatunek drzewa Obwód pnia na wys.5 cm Obwód pnia na wys. 130 cm 

1    

2    

3    

4    

5    

CZYTELNY(E) PODPIS(Y) WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW LUB PEŁNOMOCNIKA 

 

……………………………………………………………………………………………………..................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………..... 
W przypadku, gdy nieruchomość, z której zamierza się usunąć drzewa, stanowi współwłasność zgłoszenie winni podpisać wszyscy 

właściciele lub do zgłoszenia winna zostać dołączona zgoda na usunięcie drzew wyrażona przez pozostałych właścicieli  

 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: 

1. Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

 
ADNOTACJE URZĘDU 

 

 

 

 

 

 



 

W przypadku planowanego usunięcia (przesadzenia lub wycinki) drzewa, którego obwód pnia, mierzony  

na wysokości 5 cm, przekracza: 

- 80 cm, w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 

- 65 cm, w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, 

- 50 cm, w przypadku pozostałych gatunków drzew, 

należy wnieść do tutejszego urzędu zgłoszenie zamiaru jego usunięcia.  

  

Usuwanie drzew, o mniejszych obwodach pni, niezależnie od przyczyny, nie wymaga ani zgłoszenia, 

ani też uzyskania zezwolenia. 

 

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, pracownik urzędu dokonuje oględzin drzewa i sporządza 

stosowny protokół.  

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. 

 

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.  

 

  
 


