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

                                                                                                                         miejscowość i data 
….............................................. 
Imię i nazwisko wnioskodawcy/pełnomocnika   

  

…..............................................                                                            
Adres                                                                                                                    
                                                                       

….............................................. 
     Telefon kontaktowy (podanie nr tel. ułatwi kontakt i jest dobrowolne) 

 

 

                                                         Wójt Gminy Solec-Zdrój 
 

 

 
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW LUB KRZEWÓW 

 
 

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

U. z 2020 r. poz. 55 późn. zm.) zgłaszam zamiar usunięcia - na cele niezwiązane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej - drzewa/drzew rosnącego/rosnących na terenie 

nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w miejscowości 

……………………………………………… 

 
WYKAZ DRZEW ZGŁOSZONYCH DO USUNIĘCIA                                                                              (opcjonalnie) 

Lp Nazwa gatunku Obwód pnia 

drzewa na wys. 5 cm od 

pow. gruntu [cm] 

Obwód pnia 

drzewa na wys. 130 cm 

od pow. gruntu 

[cm] 

Nr działki Miejscowość 

      

      

      

      

      

      

 
Krzewy [m2]   

 

 

* Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo a ich obwody 

podaje się w zgłoszeniu. Gdy korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż pod 

koroną i ten fakt opisać. 
 

RYSUNEK OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE DRZEWA/DRZEW/KRZEWÓW DO USUNIĘCIA (W 

ODNIESIENIU DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ISTNIEJĄCYCH LUB 
PROJEKTOWANYCH NA TEJ NIERUCHMOŚCI) 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 Do wniosku załączam: 

 W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń 
woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa 

 Mapę określająca usytuowanie drzewa/drzew do usunięcia (w odniesieniu do granic nieruchomości  

i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości) – jeżeli nie wskazano w rubryce powyżej 

 Zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem) 

 

      Zapoznałem(am) się z przepisem, o którym mowa w art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody o treści: „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.” 

                                                     

    ……………………………………………………………… 
  czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika 

 
(WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI) 

 

Uwaga: W myśl ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zgłoszenie/zezwolenie na usunięcie m.in.: 
1. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

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. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. 

3. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do 
rejestru zabytków lub na terenach zieleni. 

4. Krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2. 
5. Drzew lub krzewów na platacjach lub w lasach. 

 

Pouczenie. 

1. Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin. 
2. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść 

sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 
3. Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.  

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. 
4.  W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie 
drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016r.) dalej zwane jako RODO informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Solec -Zdrój ( 28-131 Solec- Zdrój, ul. 1 Maja10, 
tel.:41 377-60-11, e-mail: ug@solec-zdroj.pl).  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl 

lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obowiązków określonych w przepisach prawa na podstawie 

art. 83f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez 5 lat. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia 
7. przetwarzania danych, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

mailto:ug@solec-zdroj.pl

