
Miejscowość ……………………………., dnia……….… 20…...r. 

 

Zn. sprawy: OŚ.6131…………..……..
1) 

 

Burmistrz Goniądza 

Plac 11 Listopada 38 

19-110 Goniądz 

ZGŁOSZENIE 

 

zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych  

i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

1. Właściciel nieruchomości  

………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres / nr telefonu) 

2. Posiadacz nieruchomości 

………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, adres) 

 

3. Oświadczam, że nie posiadam / posiadam* tytuł prawny władania nieruchomością oznaczoną nr geodezyjnym 

……………… położoną w obrębie ……………………….……….., na której rosną wnioskowane do usunięcia 

drzewa. 

Nazwa i numer tytułu prawnego władania nieruchomością ……………………………...………………… 

4. Informacje dotyczące wnioskowanych do usunięcia drzew 

(gatunek drzewa – pełna nazwa, obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm 
2)
) 

 

Gatunek drzewa  Obwód pnia [cm]  

  

  

  

  

 

5. Przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa 

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

6. Przyczyna/-y zamierzonego usunięcia drzew 

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

………………………………………………………………………………………………..………………. 

7. Termin zamierzonego usunięcia drzew ………………………………………….………….……………… 

8. Usunięcie drzew jest / nie jest * związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na ww. nieruchomości 



 

 Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność z wnioskiem o wycinkę drzew występują wszyscy właściciele 

składając podpisy na wniosku bądź odrębną pisemną zgodę 

 W przypadku, gdy drzewo rośnie przy granicy nieruchomości do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela lub 

właścicieli sąsiedniej nieruchomości  

 

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu 

karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej. 

 

 

……………………….……………….……….           ………………………………………………… 

 Data i podpis właściciela     Data i podpis wnioskodawcy 

 

……………………………………….. ………………………………….. ……………………………………... 

……………………………………….. ………………………………….. …………………………………….. 
Podpisy współwłaścicieli  

 

Załączniki: 

1. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości 

2. Zgoda właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem  

3. Dokument potwierdzający prawo władania nieruchomością – do wglądu 

Pouczenie 

1. W przypadku niekompletnego zgłoszenia strona zostanie wezwana do jego uzupełnienia. 

2. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokona oględzin drzewa. 

3. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin. 

4. Zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku, gdy obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm nie przekracza: 

 80 cm -w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego 

 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego 

 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków. 

5. 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 z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody). 

6. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa/drzew 

złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 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 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po 

dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

 

* - skreślić niepotrzebne 

1)
 uzupełnia urzędnik 

2)
 podać podział na działki, jeżeli we wniosku zostało zgłoszonych więcej niż jedna działka 

  



 

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: adres i numer telefonu były przetwarzane 

przez Gminę Goniądz w celu ustalenia daty wizji lokalnej oraz poinformowania o ewentualnych brakach formalnych do 

złożonego wniosku -zgłoszenie. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez pisemny wniosek. 

Oświadczam, że zostałam/em zapoznana/y z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych 

przez Burmistrza Gminy Goniądz, w tym z informacją o celu przetwarzania oraz prawie dostępu do treści swoich danych  

- zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w skrócie „RODO”) klauzula RODO dostępna jest pod adresem http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/ w zakładce RODO 

/ Obowiązek informacyjny dla osób składających skargi i wnioski do Urzędu Miejskiego w Goniądzu. 

. 

 

         

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

 /data i podpis wnioskodawcy/ 

 

http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl/

