
                                                                              Ochotnica Dolna , dnia ………………….. 

……………………………………. 

      /Imię i nazwisko/ 

 

……………………………………. 

      / adres zamieszkania/ 

 

……………………………………. 

     / telefon kontaktowy/ 

                          Wójt Gminy 

                                    Ochotnica Dolna 
 

 

Z  G Ł  O  S  Z  E  N  I  E 
 

zamiaru usunięcia drzewa / krzewu  wniesione przez osobę fizyczną na cele 

niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 

 
Zgłaszam zamiar usunięcia drzewa /krzewu: 

 

 

Oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo(a)/krzew (y): 

działka ewid. nr ............................................. numer KW  …………..….……./………………. 

położona w miejscowości  …………………….…………osiedle …..…….……….…….……. 

gmina .………………….………………………...……..… 

 

Działka stanowi własność/współwłasność/jest w posiadaniu* 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

Przyczyna i termin usunięcia drzewa/krzewu:……………………………………………………..…..… 

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

 
Jednocześnie świadomy skutków składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 § 1 

Kodeksu karnego oświadczam, że wycięcie nie jest związane z prowadzoną działalnością 

gospodarczą oraz że dane zawarte we wniosku i jego załącznikach są aktualne i zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

 

                                                                       ……………………………………...  
                           (czytelny podpis właściciela  

                               lub osoby upoważnionej) 

      Załączniki: 
1. Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzew (a) na nieruchomości. 

2. Pisemna zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew (a). 

3. …............................................................................................................. 

 

 
* właściwe podkreślić 

lp. drzewo – krzewy (gatunek) ilość (szt.) obwód (cm) mierzony na wys. 5 cm 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     



 

                                                                                    

P O U C Z E N I E 

 
1. Zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku: 

- usuwanych drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

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

  65 cm  - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robini akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

  50cm   - w przypadku pozostałych drzew. 

- usuwanych krzewów:  rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m², krzewów na terenach pokrytych 

roślinnością pełniącą   funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków 

posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości 

wpisanej do rejestru  zabytków oraz na terenach zieleni. 

2. 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 

ustawy o ochronie przyrody). 

Po dokonaniu oględzin Wójt 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 ustawy o ochronie przyrody). Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem 

lęgowym ptaków, który przypada na okres od 1 marca do 15 października. 

3. Wójt 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 ustawy o ochronie przyrody). Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 

wynosi  17 zł. 

4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie 

drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa (art. 83f ust. 13 ustawy 

o ochronie przyrody). 

5. 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 Wójt 

Gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada  na właściciela nieruchomości, w drodze 

decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty  za usunięcie drzewa. (art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie 

przyrody). 

6. 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 ustawy o ochronie przyrody). 

7. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Od udzielonego 

pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Oryginał dowodu zapłaty albo jego 

uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy 

 


