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ORGAN, DO KTÓREGO DOKONYWANE JEST 
ZGŁOSZENIE  

 

Wójt Gminy Legnickie Pole  
ul. Dientzenhofera 1  
59–241 Legnickie Pole  

 

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

 

 Imię i nazwisko  
 

 
 Adres zamieszkania  

  
Adres korespondencyjny  
(gdy jest inny niż adres zamieszkania)  

 

 

 Telefon kontaktowy*1 

 

 
PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY  
(Wypełnić, gdy wnioskodawca ustanowił pełnomocnika)  

 

Imię i nazwisko  
 

 
Adres korespondencyjny  

  
  Telefon kontaktowy*1 

 
DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ PLANOWANE JEST USUNIĘCIE DRZEWA LUB DRZEW 

Adres  

Nr działki/działek  

Obręb  
Nr księgi wieczystej*1  

Zgłaszam zamiar usunięcia: 

a) drzew w łącznej liczbie:....................sztuk,  

b) krzewów o łączonej powierzchni:…………………….m2   

wymienionych w poniższej tabeli: 

Lp. Gatunek drzew lub krzewów Obwód drzewa mierzony na wys. 5 cm  
(tylko przy zgłoszeniu dotyczącym drzew) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Oświadczam, że drzewa/krzewy*2 ujęte w tabeli powyżej są usuwane na cele niezwiązane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
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Do wniosku załączam: 

□ rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (załącznik obowiązkowy); 

□ zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem); 

□ pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony za zgodność 

z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie); 

□ dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł 

(*1) – Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą  

w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy. 

(*2) – niepotrzebne skreślić 

 

........................................................................................................... 
(podpis wnioskodawcy/osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy) 

 

 Pouczenie:  

1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca 

zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu 

elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być 

uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub 

urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 1, 2, 2a, 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego). 

2. 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  

3. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędacą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do 

niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew.  

4. Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia: 

• nazwy gatunku drzewa 

• 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. 

5. 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. 

6. Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia do usunięcia drzewa. 

7. 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 

(podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).  

8. 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 1994r. 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 

(podstawa prawna: art. 83f ust. 17 wprowadzony ustawy o ochronie przyrody).  

9. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego 

wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie 

przyrody).  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole, z siedzibą 59-241 Legnickie Pole,  

ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1. W Urzędzie Gminy został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

przez e-mail: iod@centrumbip.pl Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Legnickie Pole pod 

adresem: http://www.legnickiepole.pl/ochrona-danych-osobowych.html oraz w sekretariacie Urzędu Gminy w Legnickim Polu. 
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