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

(Imię i nazwisko posiadacza / właściciela nieruchomości)                                                (miejscowość, data) 
 

............................................................. 

 (adres zamieszkania) 
 

............................................................. 

 (kod  pocztowy,  miejscowość) 
 

............................................................. 

(telefon  kontaktowy) 
                                                                                                 

Wójt  Gminy Głowno 

ul. Kilińskiego 2 

95-015 Głowno 
 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW  

 
 
Oznaczenie nieruchomości z której drzewa mają zostać usunięte: 

 

.......................................................................................................................................... 
(miejscowość, nr działki ewidencyjnej) 

Informacje dodatkowe: 

Ilość……....gatunek...........................................o obwodzie pnia……………………..…………cm  

Ilość…..…..gatunek...........................................o obwodzie pnia……………………..…………cm  

Ilość…..…..gatunek...........................................o obwodzie pnia………………………..………cm  

 

Rysunek określający usytuowanie drzew na nieruchomości: 
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Załączniki do zgłoszenia*: 

• Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, bądź pełnomocnictwo do ich 

reprezentowania – w przypadku współwłasności nieruchomości; 

• Pisemna zgoda właściciela terenu na usunięcie drzew lub krzewów - w przypadku, gdy posiadacz 

działki nie jest jej właścicielem; 

 

Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że posiadam tytuł 

prawny do władania nieruchomością, na której rosną zgłaszane do usunięcia drzewa. 

 

Oświadczam, że zgłaszane drzewa zostaną usunięte na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 
 

 

 

                                                                                       ......................................................... 

                                                                      (czytelny podpis zgłaszającego) 

 

Pouczenie: 
 

1. Zgłoszenie dotyczy usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność 

osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

2. Zgłoszenie jest wymagane jedynie w przypadku zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia 

na wysokości 5 cm 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 drzew,  

3. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt. 3b ustawy o ochronie przyrody, w przypadku usuwania drzew 

i krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego 

zezwolenie i zgłoszenie nie jest wymagane. 

4. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przedstawiciel organu dokonuje oględzin 

zgłaszanych drzew. Drzewa można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod 

warunkiem, że Wójt Gminy Głowno nie wniesie w tym terminie sprzeciwu w formie wydania 

decyzji administracyjnej. 

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

usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w art. 4 

uop. – art. 83f ust.13 ustawy o ochronie przyrody. 

6. 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 – art. 83f ust.17 ustawy 

o ochronie przyrody. 

7. W przypadku usunięcia drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, 

a także w przypadku sprzeciwu organu, naliczona zostanie przez organ administracyjna kara 

pieniężna. 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118?cm=DOCUMENT

