
 

 

 

 

ZGŁOSZENIE 

 ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW  
Dotyczy 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 Siemyśl 

ul. Kołobrzeska 14 

78-123 Siemyśl 

WNIOSKODAWCA 

Wypełnia właściciel nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa lub drzew 

Imię i nazwisko 
 

Adres korespondencyjny  
 

Telefon kontaktowy (nieobowiązkowo) 
 

PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY 

Wypełnić, gdy wnioskodawca ustanowił pełnomocnika 

Imię i nazwisko 
 

Adres korespondencyjny 
 

Telefon kontaktowy (nieobowiązkowo) 
 

DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ 

PLANOWANE JEST USUNIĘCIE DRZEWA 

LUB DRZEW 

Nr działki/działek:……………………….. 

…………………………………………… 

Obręb:……………………………………. 

OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK DO 

ZGŁOSZENIA 

 

Rysunek lub mapkę określający 

usytuowanie na nieruchomości drzewa lub 

drzew planowanych do usunięcia 
 

DATA WYPEŁNIENIA WNIOSKU 

 

……………………………………………….. 

CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY LUB 

PEŁNOMOCNIKA 

 

 

 

……………………………………………….. 

 

……………………………………………….. 

 
 

 

 



 

 

Pouczenie: 

 

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

przekraczają: 

a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

b) 65cm – 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, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, 

organ wymierza administracyjną karę pieniężną (art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o 

ochronie przyrody). 

 

3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku 

ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o 

wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej 

i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte 

drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela  nieruchomości, w drodze decyzji 

administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (art. 83f 

ust. 17  wprowadzony ustawy o ochronie przyrody). 

 

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

oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 83f 

ust. 13 ustawy o ochronie przyrody). 

 

5. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. 

Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy.  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Siemyśl jest Wójt 

Gminy Siemyśl. Siedzibą administratora danych jest Urząd Gminy Siemyśl 78-123 Siemyśl, ul. Kołobrzeska 14. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl dostępnym pod adresem www.bip.siemysl.pl. Umożliwiamy spełnienie 

wszystkich  praw wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych) - tj. prawo dostępu, sprostowania, zapomnienia oraz usunięcia danych, ograniczenia ich 

przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wnioski w tych 

sprawach prosimy kierować do siedziby administratora danych. 

 

http://www.bip.siemysl.pl/

