
 

                           ………………………….. 
 Miejscowość i data 

 
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW 

      (dla osób fizycznych, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

 

Właściciel(e) nieruchomości, na której rosną drzewa: 

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

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

1. Oznaczenie nieruchomości, na której rosną drzew: 

Teren położony w…………………………………………………………………………….. 

obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka(i) 

nr:…………………………………..……obręb……………………………………….gmina 

nr:…………………………………..……obręb……………………………………….gmina 

2. Oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia:* 

……….sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości 5 

cm od ziemi. 

 

Nr Gatunek  

Obwód pnia na 

wys. 5 cm od 

pow. gruntu 

[cm] 

Obwód pnia na 

wys. 130 cm od 

pow. gruntu 

[cm]1 

Nr działki/obręb 

1.  
 

  

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

1 Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo, a ich obwody podaje 

się w zgłoszeniu. Natomiast, gdy korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż pod 

koroną. 

 
 
Przyczyna usunięcia drzew/krzewów: 

…………………………………………….....  
Imię i nazwisko posiadacza nieruchomości  

………………………………………….……  

…………………………………………......... Wójt Gminy Grunwald 
..….………………………………………….. Gierzwałd 33 

Adres 14-107 Gierzwałd 
……….………………………………………  

Telefon 

 
 



 

………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………..   
Usunięcie drzew/krzewów nastąpi w terminie do: ………………………………………….. 

 

3 Oświadczenie, że drzewo są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej 

 

………………………………    …………………………………… 

         (data)                  (podpis właściciela) 

 

 

 

Załączniki: 

 

  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  

mapa /rysunek określająca usytuowanie drzew/krzewów na nieruchomości 

zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa/krzewy – o ile posiadacz nieruchomości nie 

jest właścicielem 

zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew/krzewów 

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

Pouczenie: 
 

I. W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie jest wymagane zgłoszenie/zezwolenie na 
usunięcie: 

1. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 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. Drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na 

terenach zieleni. 

3. Krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m
2
. 

 

II. Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokona oględzin drzew/krzewów objętych zamiarem 

usunięcia i sporządzi protokół z tej czynności. 

 

III. W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.  

 

IV. W przypadku usunięcia drzew/krzewów bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie 

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

pieniężną. 

 

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

zgłoszeniem usunięcia drzew/krzewów złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem 

działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa/krzewy, 

organ nałoży na właściciela  nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za 

usunięcie drzew lub krzewów. 

 

VI. W przypadku nieusunięcia drzew/krzewów przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin 

w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

 

 

……………………………………….. 

(czytelny podpis) 


