
    Miejscowość, data…………………………….………………….. 

 

WNIOSKODAWCA/WNIOSKODAWCY 

(właściciel/współwłaściciele nieruchomości)
 

albo pełnomocnik (jeżeli został ustanowiony) 

 

- imię i nazwisko  

- adres  

- telefon kontaktowy 

 

……………………………………………...

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

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

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

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

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

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

 

 

Z G Ł O S Z E N I E 

zamiaru usunięcia drzewa/drzew które rosną na nieruchomościach stanowiących 

własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem  

działalności gospodarczej  
 

Organ, do którego dokonywane jest zgłoszenie 

Wójt Gminy Reńska Wieś 

ul. Pawłowicka 1 

47-208 Reńska Wieś 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/drzew rosnącego(ych) na 

nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr ……………………….…… obręb 

……………………………………… przy ulicy ……………………………………… w miejscowości 

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

 

Nieruchomość stanowi własność………………………………………..……………………………….. 

Nieruchomość stanowi współwłasność………………………………………………………….………. 

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

………………………………………………………………………………………………….……..…. 
(podać jeżeli dotyczy) 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….……………….. 
(podpis wnioskodawcy/wnioskodawców lub pełnomocnika) 

 

Załączniki: 

1. mapka albo rysunek określający usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości (załącznik 

obowiązkowy) 

2. zgoda współwłaściciela/i nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew (załącznik obowiązkowy  

w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność a zgłoszenie nie zostało złożone  

i  podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości) 



Informacje dodatkowe: 

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

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na 

wysokości 5 cm nie przekraczają: 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, 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. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu 

na wniesienie sprzeciwu przez organ, 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 /Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm./) 

 

3. 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/drzewa, 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/drzew. (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1614 z późn. zm./) 

 

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

oględzin usunięcie drzewa/drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa 

prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm./) 

 

5. Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest 

bezpłatne. Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej /Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm./) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 

17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).  

 


