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Tel. kontaktowy                                                                                                   

                                                                   DRAWSKA   POMORSKIEGO 

  

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru usunięcia drzewa * 

 

 Dane ewidencyjno-adresowe nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte  

Miejscowość ………………………….……………………………………….. 

Ulica i numer domu ………………………………….……………………………….. 

Nr ewidencyjny działki/-ek …………………………………  obręb………….……………. 

 

 

................................................................... 
podpis posiadacza/ - y i właściciela/-i nieruchomości ** 

 
 
 

Wykaz wymaganych załączników: 
 
1)  Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości  
 
*  Właściciel nieruchomości (osoba fizyczna), obowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, 

    (na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej), jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm 

    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. 

 
**  w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością, wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich 

     współwłaścicieli. 
 

POUCZENIE: 
 

1. Organ  w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio: 
a) nazwy gatunku drzewa; 
b) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

 posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, 

 nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.. 
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. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa 
może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa                       
ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości,       
na której rosło usunięte drzewo, organ - uwzględniając dane z oględzin – nakłada na właściciela nieruchomości,                  
w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 



 

 
 
 
 

 


