
DANE WNIOSKODAWCY: 
 

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

(miejscowość, data) 

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

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

Adres:.......................................................... 

…………………………………………………. 

Urząd Gminy Tomice 
Tel kontaktowy....................................... ul. Wadowicka 51 

34 – 100 Tomice 

 
 

 

 ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW 
które rosną na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele 

niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 
 Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia: 

 
 

Lp. Gatunek drzewa Ilość sztuk Obwód pnia drzewa w cm 

mierzony na wys. 130 cm 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 Oznaczenie nieruchomości, z której drzewa mają zostać usunięte: 

Miejscowość ……………………………………...  ulica ……………………………………………………………….. 

 
Działka nr …………………………………………  obręb ……………………………………………………………… 

 
 

 Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych (art. 233 kodeksu 
karnego) oraz, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną zgłaszane do usunięcia 
drzewa (wpisać jaki: własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie, współużytkowanie, dzierżawa, zarząd, trwały zarząd, administracja 

oraz inne, dające się udokumentować). 

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

 

Podpis: ………………………………………………………….. 

 
 Załączniki do zgłoszenia: 

 

1. Rysunek albo mapa określająca usytuowanie drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów 
budowlanych. 

2. Jeżeli właściciel nie jest jedynym właścicielem nieruchomości do zgłoszenia należy załączyć zgodę 
pozostałych współwłaścicieli. 



INFORMACJA 
1. W myśl ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zgłoszenie/zezwolenie na usunięcie: 

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

• 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

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

• 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
2. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. 
3. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków lub na terenach zieleni. 
 

POUCZENIE 
1. 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 
(podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody). 

2. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym 
zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte 
drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody). 

3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego 
wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego  zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust.  13 ustawy        o 
ochronie przyrody). 

4. 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.  
 


