
 
Dobrzeń Wielki; dnia ………………………………….. 

 

 

Wójt Gminy Dobrzeń Wielki   

     ul. Namysłowska 44  

46-081 Dobrzeń Wielki 

 

 

ZGŁOSZENIE  

ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW* 

   

  WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI) 

Imię i nazwisko  
 

 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 

Ulica: 
 

Nr domu: 
 

  Nr lokalu:  
 

e-mail:                                                                                            (opcjonalnie)   Telefon:                                         (opcjonalnie) 

 

 B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA   (wypełnić wyłącznie w przypadku działania przez pełnomocnika)                                             

(adres do korespondencji) Imię i nazwisko  
 

Miejscowość: Kod pocztowy: 

Ulica: 
 

Nr domu:   Nr lokalu:  
 

e-mail:                                                                                            (opcjonalnie)   Telefon:                                         (opcjonalnie) 

 

Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1289) zgłaszam zamiar usunięcia - na cele niezwiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej - drzewa/drzew* w ilości ………………… sztuki/sztuk* rosnącego/rosnących* 

na terenie nieruchomości stanowiącej własność osoby/osób* fizycznych położonej w miejscowości 

………………………………………………………… przy ul. ……………………………………………………………………… nr ………… 

(działka/działki* nr …………………………………………… ark. mapy ………… obręb ………………………………………….)  

 

C WYKAZ DRZEW ZGŁOSZONYCH DO USUNIĘCIA                                                                  (opcjonalnie) 

Nr
**
 Nazwa gatunku drzewa 

Obwód pnia  

drzewa mierzony 

na wys. 5 cm od 

pow. gruntu [cm] 

Obwód pnia  

drzewa na wys. 

130 cm od pow. 

gruntu*** [cm] 

Numer działki, arkusz mapy, 

obręb 

  
 

  

     

     

     

     

 

* wybrać właściwe 

**
 

numer drzewa powinien być zgodny z numerem usytuowania drzewa naniesionym na załączonej do wniosku mapce 

***

 

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 i ten fakt opisać. 



 

 

 

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

 

  czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika
 

(WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI) 

 

 

 

Uwaga: W myśl ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zgłoszenie na usunięcie m.in.:
 

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. 

     

   Pouczenie: 

1. Po dokonaniu przez organ oględzin drzew, co do których zgłoszono zamiar ich usunięcia wójt gminy  

w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie 

drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie (art. 83f ust. 8). Za dzień 

wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej (art. 83f 

ust. 11). 

2. Wójt gminy może przed upływem ww. terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia 

drzewa (art. 83f ust. 12). Zgodnie z częścią II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata 

skarbowa w wysokości 17 zł. 

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

drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (art. 83f ust. 13). 

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie 

na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała 

związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na 

której rosło usunięte drzewo, wójt gminy, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na 

właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie 

drzewa (art. 83f ust. 17). 

5. Na podstawie z § 6, § 8 i § 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), zakazuje się m. in. umyślnego niszczenia 

jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia siedlisk i ostoi, niszczenia gniazd, umyślnego 

płoszenia i niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. Zakazy te 

nie dotyczą usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych  

i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. 

 

D Do wniosku dołączam: 

1 
W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis 
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty 
skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa*  

2 Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew do usunięcia (w odniesieniu do granic nieruchomości  
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości) 

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

