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Borowa, dnia……………….……….. 

  

 

                                                               WÓJT GMINY BOROWA 

                                                                                   BOROWA 223 

                                                         39-305 BOROWA 
 

 

ZGŁOSZENIE  

ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA LUB DRZEW 
 

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

 

 

Imię i nazwisko  
 

 

 

Adres zamieszkania  
 

 

 

Telefon kontaktowy 
(informacja nieobowiązkowa)    
 

 

PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY 
Wypełnić, gdy wnioskodawca ustanowił pełnomocnika.  

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

 

Adres 

korespondencyjny 

 

 

 

Telefon kontaktowy 
(informacja nieobowiązkowa)    

 

 

DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ PLANOWANE JEST USUNIĘCIE  

DRZEWA LUB DRZEW 

 

 

Adres  

 

 

 

Nr działki/ działek, 

obręb ewidencyjne 

 

 

 

 

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

(podpis Wnioskodawcy / Wnioskodawców) 
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Podstawa prawna – art. 83f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)  

 

 

Obowiązkowy załącznik: 

1. Rysunek lub mapa określająca usytuowaniem na nieruchomości drzewa lub drzew 

planowanych do usunięcia. 

 

 

 

Pouczenie: 

1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie 

przekraczają: 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 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, 

(podstawa prawna: art. 83f ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przyrody).  

2. 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 6 ustawy o ochronie przyrody). 

3. 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 decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem 

działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której 

rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji 

administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa (podstawa prawna: 

art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody). 

4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych 

oględzin w terenie, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego 

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

5.  Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości  

17,00 zł, na rachunek bankowy Gminy Borowa Nr 90 9183 1044 2002 2000 0547 

0001. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał 

dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. 

Pełnomocnictwa udzielane małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są 

zwolnione z opłaty.  

6. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis 

pełnomocnictwa. 

  

https://sip.lex.pl/#/dokument/16796118?cm=DOCUMENT

