
 (imię, nazwisko, dokładny adres)                                                           .................................,
(miejscowość)             (data)      .

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

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

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

....................................
           (telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Wólka

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

Zgłaszam  zamiar  usunięcia  drzewa znajdującego  się  na  działce
nr ...........  w miejscowości ..........................................., gm. Wólka, 

Oświadczam,  pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
zeznań, wynikającej z art. 83b ust.2 ustawy o ochronie przyrody, że:

- posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością.
Ponadto oświadczam, że :
- usunięcie drzew wynika/ nie wynika * z celu związanego z prowadzeniem 
działalności gospodarczej
- granice działki są mi znane, drzewa znajdują się/nie znajdują się *w całości
na ww. działce. 

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

(podpis wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić

Rysunek określający usytuowanie na nieruchomości drzew planowanych do usunięcia. Proszę 
narysować działkę i zaznaczyć na niej drzewa oraz  punkty odniesienia tj. budynek, droga, itp.  lub 
przedłożyć podpisaną czytelnie mapkę wraz z zaznaczonymi drzewami.

Miejsce na rysunek



Pouczenie:
1. Zgłoszeniu  nie  podlegają  drzewa,  których  obwody  pni  na  wysokości  5  cm  nie

przekraczają:
a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

2. Nie wymagają zezwolenia/zgłoszenia na usunięcie krzewy pojedyncze lub rosnące  
w skupisku, o powierzchni do 25m2

3. Zgłoszeniu  nie  podlegają  również  drzewa  lub  krzewy usuwane  w celu  przywrócenia
gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

4. W przypadku  usunięcia  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).

5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku
ze złożonym  zgłoszeniem  usunięcia  drzew  lub  krzewów  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).

6. 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) .

7. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w
celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości
5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni –
obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

8. W  terminie  14  dni  od  dnia  dokonania  oględzin  organ  może,  w drodze  decyzji
administracyjnej,  wnieść  sprzeciw.  Za dzień  wniesienia  sprzeciwu uznaje  się  dzień
nadania  decyzji  administracyjnej  w  placówce  pocztowej  operatora  albo
w przypadku,  o  którym mowa w art.  39  Kpa –  dzień  wprowadzenia  do systemu
teleinformatycznego, co oznacza, że  do 14 dniowego terminu na wniesienie przez
organ  sprzeciwu  należy  doliczyć  dodatkowe  dni  na  doręczenie  decyzji  za
pośrednictwem poczty. 

9. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin,  wydać
zaświadczenie o  braku  podstaw  do  wniesienia  sprzeciwu.  Wydanie  zaświadczenia
wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.  Uwaga:
Organ  wydaje  zaświadczenie  na  wniosek  zgłaszającego.  Wniosek  ww.  należy
dołączyć do zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty.

10. Za  wydanie  zaświadczenia  o  braku  podstaw  do  wniesienia  sprzeciwu  do  zgłoszenia
(zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz.  1827:  załącznik  „Wykaz  przedmiotów  opłaty  skarbowej,  stawki  tej  opłaty  oraz
zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie
zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty) na konto bank SBP Piaski 31 8689 0007
6500 0108 2000 0010  z dopiskiem „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia dot.
wycinki”.  Opłatę  skarbową  wpłaca  się  z  chwilą  powstania  obowiązku  jej  zapłaty.
Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy.
Pełnomocnictwa  udzielone  małżonkowi,  wstępnemu,  zstępnemu  lub  rodzeństwu
są zwolnione z opłaty skarbowej.

11. Zgłoszenia  zamiaru  usunięcia  drzew  rosnących  na  granicy  dwóch  posesji  dokonują
właściciele/współwłaściciele obu posesji 


