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W Ó J T  G M I N Y   
BIELSK PODLASKI 

ul. Mickiewicza 46 
17-100 Bielsk Podlaski 

 
 

 
 

ZGŁOSZENIE 
zamiaru usunięcia drzewa 

 
 

 
1. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte  

 
 

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

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

 
 
 

…………………………………………………..….. 
(Podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Do zgłoszenia należy dołączyć rysunek albo mapkę określającą usytuowanie 

drzewa na nieruchomości 

 

UWAGI: 

1. Zgłoszenie dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób 

fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane  z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
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2. W przypadku kilku współwłaścicieli nieruchomości, zgłoszenie w sprawie usunięcia drzew 

wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele. 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, 

jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza : 

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. 

4. Organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew, zwany dalej organem, w terminie 21 dni od 

dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:  

             a) nazwy gatunku drzewa;  

             b) 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. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, 

o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 

7. Organ może przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 5, wydać zaświadczenie o braku 

podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia 

sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.  

8. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin 

usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

9. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o pozwolenie na budowę na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa ta ma związek                  

z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, 

na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie 

oględzin, nakłada na właściciela  nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, 

obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

 

 

 


