
Miejscowość, data……………………………………… 

Imię : ………………………………………………… 

Nazwisko: ………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

Tel.: ………………………………………………… 

 

Wójt Gminy Sulików 
Ul.Dworcowa 5 
59-975 Sulików 

Z G Ł O S Z E N I E 

zamiaru usunięcia drzewa/drzew rosnących na nieruchomości nr działki………………………………….………… 

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

Gatunek drzewa Ilość – szt. 

  

  

  

  

 

Działka stanowi własność ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Działka stanowi współwłasność …………………………………………………………………………………………………………… 
(podać jeżeli dotyczy) 

 

 …………………………………………………………………… 
(podpis) 

 …………………………………………………………………… 
(podpis) 

 
Załączniki: 
- mapka/ rysunek określająca usytuowanie drzew na nieruchomości 
- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew 



Informacje dodatkowe: 

1) 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 
d) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego 

2) Zgłoszenie dotyczy wyłącznie przypadków usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

3) 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 za usunięcie drzewa bez zezwolenia. 

4) 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. 

5) Organ wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy: 
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na 

jego usunięcie, 
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze 

postanowienia, 

6) Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy: 
a) drzewo zlokalizowane jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 
b) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi 
zapisami tego planu, 

c) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody, 

d) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.  


