
                         Piaski, dnia ………………… 

 

BURMISTRZ PIASK 

Ul. Lubelska 77 

21-050 Piaski 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW 
 

Podstaw prawna: art. 83f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1074) 

A. DANE POSIADACZA NIERUCHOMOŚCI  

Imię i nazwisko  

 

Adres 

 

Telefon kontaktowy* 

 

B. OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA 

 

Teren położony w . …………………………………………………………………………………….. 

Obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ................ obręb ……………………...………… 

C. OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA* 

Lp. Gatunek drzewa 

Obwód (cm) na wys. 

 
Lp. Gatunek drzewa 

Obwód (cm) na 

wys. 

5 cm 
130 

cm 

Pow. 

krzewów m² 
5 cm 130 cm 

1 

 

    
6 

   

2 

 

    
7 

   

3 

 

    
8 

   

4 

 

    
9 

   

5 

 

    
10 

   

Przyczyna usunięcia drzew i /lub krzewów: 

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

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

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

D. ZAŁĄCZNIKI 

1.Do zgłoszenia należy dołączyć mapkę lub rysunek (rzut z góry) określający miejsce usytuowania drzewa/drzew 

zgłoszonych do usunięcia w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych 

na nieruchomości. 

W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew. 

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

2.Usunięcie drzew/krzewów /wynika, nie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

3. Oświadczam że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych (art. 233 kodeksu 

karnego) i że posiadam  tytuł prawny władania przedmiotową nieruchomością (wpisać jaki: własność, współwłasność, 

wieczyste użytkowanie, współużytkowanie,  dzierżawa, zarząd, trwały zarząd, administracja oraz inne, dające się 

udokumentować).   

4. Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: numer telefonu i adres e-mail były przetwarzane 



przez Gminę Piaski, Urząd Miejski w Piaskach w celu ustalenia daty wizji lokalnej oraz poinformowania                                   

o ewentualnych brakach formalnych do złożonego wniosku. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez 

pisemny wniosek. 

 

 

 

 

 

Podpis ………………………………………… 

PROCEDURA 

W przypadku usuwania drzew, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele 

niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości zobowiązany jest dokonać zgłoszenia 

zamiaru usunięcia drzew do odpowiedniego organu. W innych przypadkach np. gdy właścicielem działki jest użytkownik 

wieczysty, posiadacz samoistny lub współudział posiada osoba prawna należy złożyć stosowny wniosek.  

Zgłoszenie dotyczy drzew, których obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm od ziemi 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.  

Drzewa o mniejszych obwodach pni, można usuwać bez zgłaszania tego faktu do organu.  

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do Urzędu Miasta dokonuje oględzin drzew wskazanych do usunięcia, 

celem sporządzenia stosownego protokołu. Następnie w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ w drodze decyzji 

administracyjnej, może wnieść sprzeciw w przypadkach wskazanych w ustawie, jeżeli tego nie zrobi można usunąć drzewo – tzw. 

„milcząca zgoda”. Za usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem 14-dniowego terminu oraz przy 

wniesieniu sprzeciwu, organ wymierza administracyjną karę pieniężną. 

Ponadto organ może wydać zaświadczenie (na żądanie osoby dokonującej zgłoszenia) o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

(opłata 17 zł). Wydanie zaświadczenia potwierdza dokonanie zgłoszenia i nabycie prawa do usunięcia drzewa.  

Zgłoszenie ważne jest 6 miesięcy od momentu dokonania oględzin przez organ. W przypadku nie usunięcia drzewa we 

wskazanym terminie, należy dokonać ponownego zgłoszenia. 

POUCZENIE 

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, uwzględniając dane ustalone na 

podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za 

usunięcie drzewa.  

(*) pola nieobowiązkowe 


