
UWAGA: w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność np. męża i żony, rodzeństwa lub innych osób, niezbędne 

jest wyrażenie zgody na usunięcie drzew/krzewów przez wszystkich współwłaścicieli. 

………………………………………......                                      ………………………………………......                                                         
(imię, nazwisko, wnioskodawcy/wnioskodawców)                                                                                (miejscowość, data) 
 

                                                    
………………………………………….. 
                  (miejsce zamieszkania) 

 
…………………………………………. 
            nr telefonu (nie obowiązkowo) 
 

 
 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/ DRZEW *) 

 
z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane z 

prowadzeniem działalności gospodarczej 
 

  

WÓJT GMINY BOGORIA  

ul. Opatowska 13 

28-210 Bogoria  

 
 

Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2018 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 

2018 r. poz. 1614) zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/drzew*) ilość szt. ………. z nieruchomości nr 

geod……………… obręb…………….…….położonej w miejscowości………..…………………….. 

przy ul………………................................. 

Jednocześnie proszę o nie wnoszenie sprzeciwu, do usunięcia przedmiotu zgłoszenia.  

 

Do zgłoszenia załączam rysunek / mapkę *) określającą usytuowanie drzewa / drzew*) na tej 

nieruchomości. 
           
 
                                                         

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

                                  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 Lp. Nazwa gatunkowa drzewa Obwód pnia drzewa zmierzony na 

wysokości 5 cm 

   

   

   

   

   

   

   

   

Informacja! Wypełnienie powyższej tabeli jest dobrowolne i stanowi element pomocniczy przy rozpatrywaniu zgłoszenia. 

 
 
*) niepotrzebne skreślić 

 



 

 

POUCZENIE: 

Zgłoszenia może dokonać wyłącznie właściciel/współwłaściciele nieruchomości, na której znajdują 

się drzewa lub ustanowiony pełnomocnik.  

 
Jeżeli zgłaszający działa poprzez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem 

uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, jeśli jest ona wymagana. 
 

Bez zgłoszenia wolno usuwać drzewa, jeżeli obwód pnia/pni mierzony na wysokości 5 cm nie 
przekracza: 

1)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

2)  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,  

3)  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew; 
 

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Bogorii, w terminie 21 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia, dokonuje oględzin drzew objętych zamiarem usunięcia i sporządza protokół z 

tej czynności. 
 

Wójt w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw 

co do zamierzonego usunięcia drzewa/drzew. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień 

nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej.  
 

Usunięcie drzew/ drzew, których dotyczy zgłoszenie, może nastąpić: 

1) gdy organ nie wniósł sprzeciwu w powyższym terminie lub  

2) gdy organ przed upływem powyższego terminu wydał zaświadczenie o braku podstaw do wnie-
sienia sprzeciwu  (na pisemne żądanie zgłaszającego, opłata skarbowa 17,00 zł)      . 

 
 

Postępowania związane ze zgłoszeniami zamierzonego usunięcia drzew są prowadzone na podstawie 
art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r. poz. 1614). 

 


