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KARTA INFORMACYJNA 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW ROSNĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH 
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH, USUWANYCH NA CELE 

NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

1. Podstawa prawna:  

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.), 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1257). 

2. Wymagane dokumenty: 
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew powinno zawierać:  

1) imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości,  
2) oznaczenie nieruchomości, z której mają być usunięte drzewa, 
3) nazwę gatunku drzew,  
4) obwód pni drzew mierzony na wysokości 5 cm, 
5) rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzew na nieruchomości. 

3. Opłaty: 
Złożenie zgłoszenia (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.  
Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1827) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. 

4. Termin załatwienia sprawy: 
Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.  
W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. 

5. Jednostka odpowiedzialna: 
Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tel. (61) 477-81-94 wew. 13, pokój nr 15 (piętro). 

6. Tryb odwoławczy: 
W przypadku wniesienia sprzeciwu usunięcia drzew w formie decyzji administracyjnej, odwołanie można wnieść do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo w terminie 14 
dni od daty doręczenia decyzji. 

7. Inne informacje: 
Zgłoszenie dotyczy wszystkich gatunków drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają: 
a) 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
b) 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego, 
c) 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
Po przyjęciu zgłoszenia nastąpią oględziny drzew przeznaczonych do usunięcia w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia. Z 
oględzin sporządzony będzie protokół. W terminie 14 dni od oględzin organ ochrony przyrody może w drodze decyzji 
administracyjnej wnieść sprzeciw usunięcia drzew. Jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie, właściciel nieruchomości 
może usunąć drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy należy ponownie dokonać zgłoszenia. 
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu 
organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.  
Organ może wnieść sprzeciw, gdy lokalizacja drzewa znajduję się: 
-   na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  
-   na terenach objętych formami ochrony przyrody. 
Sprzeciw usunięcia drzew może być wniesiony także w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznania drzewa za pomniki 
przyrody. 
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 ustawy o ochronie przyrody, 
uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, 
obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

8. Uwagi: 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w 
jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.  

9. Opracował: Piotr Janowicz 

Sprawdził: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

Zatwierdził: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

Data: 21.07.2017r. 

 



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

           (miejscowość, data) 

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

(imię i nazwisko) 

 

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

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

(adres zamieszkania) 

 

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

(nr telefonu kontaktowego) 

 
Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie 
ul. Gnieźnieńska 1 
62-230 Witkowo 

 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW ROSNĄCYCH NA 
NIERUCHOMOŚCIACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH, 

USUWANYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

 

1. Na podstawie art. 83 f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody                    

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), zgłaszam zamiar usunięcia drzew rosnących na działce 

o nr ewidencyjnym …………………….. w miejscowości ……………………..…….……….... . 

2. Nazwa gatunku drzewa        obwód pnia (mierzonego na wysokości 5cm) 
 

1) ..............................................................      ......................................................................... 

2) ..............................................................      ......................................................................... 

3) ..............................................................      ......................................................................... 

4) ..............................................................      ......................................................................... 

5) ..............................................................      ......................................................................... 
 

Załącznik: 
1.Rysunek albo mapa określająca usytuowanie drzew na nieruchomości. 

 

 

        ................................................. 
              (podpis) 

 

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

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. 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 ochrony przyrody, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela 

nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

3. 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. 

4. W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin 

usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

 


