
      Zawidz Kościelny, dnia .......................................... 

 ...................................................................................................................................  

imię i nazwisko zgłaszającego  

 ...................................................................................................................................  

adres zamieszkania  

 ...................................................................................................................................  

 

 ...................................................................................................................................  

nr telefonu 

 

Wójt Gminy Zawidz  
ul. Mazowiecka 24 
09-226 Zawidz Kościelny 

 

ZGŁOSZENIE 
O ZAMIARZE WYCIĘCIA  DRZEW  

 

Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, zgłaszam zamiar 

wycięcia……………sztuk drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w 

niejscowosci....................................................................nr działki.........................., obręb ...................... 

Wykaz drzew do zamierzonego usunięcia 

Wypełnienie powyższej tabeli nie jest obowiązkowe. Stanowi ona element pomocniczy przy rozpatrywaniu zgłoszenia 

 

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew:…………………………………………………………….………………….. 

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 Jednocześnie świadomy skutków składania oświadczeń niezgodnych z prawdą wynikających z 
art. 233 § l ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny oświadczam, że jestem 
właścicielem/współwłaścicielem* nieruchomości na której rosną drzewa wnioskowane do usunięcia 
a dane zawarte w zgłoszeniu i jego załącznikach są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. 
Oświadczam również, że wycinka drzew nie jest związana z prowadzaniem działalności 
gospodarczej. 

……….……………………………………………….. 

……….……………………………………………….. 
czytelny podpis właściciela/współwłaścicieli nieruchomości 

lub pełnomocnika *                                      
* niepotrzebne skreślić 

 

Do zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć następujące załączniki: 

1) rysunek lub mapę z zaznaczoną lokalizacją drzew przeznaczonych do zamierzonego 

usunięcia w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych. 

2) pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli zgłaszający nie 

jest jej jedynym właścicielem. 

3) Jeżeli zgłaszający działa poprzez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z 

dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.  

L.P. Gatunek 
Obwód pnia drzewa [cm] 

zmierzony na wysokości 5 cm 
od powierzchni gruntu 

L.P. Gatunek 
Obwód pnia drzewa [cm] 

zmierzony na wysokości 5 cm 
od powierzchni gruntu 

1   7   

2   8   

3   9   

4   10   

5   11   

6   12   



POUCZENIE: 
Zgłoszenia może dokonać wyłącznie właściciel / wszyscy współwłaściciele nieruchomości, na której znajdują się drzewa. 
Jeżeli zgłaszający działa poprzez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty 
skarbowej w wysokości 17,00 zł, jeśli jest ona wymagana. 
Pracownik Urzędu Gminy Zawidz, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokonuje oględzin drzew objętych 
zamiarem usunięcia i sporządza protokół z tej czynności. Wójt Gminy Zawidz w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w 
drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamierzonego usunięcia drzew. Za dzień wniesienia sprzeciwu 
uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej 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 wniesienia sprzeciwu  (na 

pisemne żądanie zgłaszającego, opłata skarbowa 17,00 zł). 
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; 

 

   

 

 

 

 


