
  ……………………,.................... 
                                                                                                                                            Miejscowość i data 

ZGŁOSZENIE 
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW 

 

ORGAN, DO KTÓREGO DOKONYWANE 
JEST ZGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Uchanie  
ul.Partyzantów1 
22-510 Uchanie 

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

Imię i nazwisko 
 
 

Adres zamieszkania 
 
 

DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ 
PLANOWANE JEST USUNIĘCIE 
DRZEWA/DRZEW 

Miejscowość:……………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 
Nr działki/działek:………………………………………… 
…………………………………………………………………….. 

 
OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA * 

 

Lp. Gatunek drzewa 
Obwód pnia na 
wysokości 5cm 

Lp. Gatunek drzewa 
Obwód pnia na 
wysokości 5 cm 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   
 
* Pola nieobowiązkowe  

 
                                                                                                                   ……………………………………….. 
                    Podpis wnioskodawcy 

Wymagane załączniki: 
1. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości. 
2. W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgoda wszystkich współwłaścicieli. 

 
UWAGA! 
1. Zgłoszenie dotyczy usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
2. Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których pień mierzony 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. 
3. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzew. 
     Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni – w takim bowiem terminie organ może,  
     w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Drzewa powinny zostać usunięte przed  
     upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin, w innym wypadku konieczne będzie 
    dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia tych drzew. 
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji 
     o pozwolenie na budowę a budowa  ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności 
     gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące 
     przedmiotem zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek  
     uiszczenia opłaty za usuniecie drzew. 
5. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także 
     w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.    


