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ZGŁOSZENIE 

zamiaru wykonania usunięcia drzew   
 

Na podstawie art. 83 f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz.  1098 
ze zm.), zgłaszam zamiar usunięcia drzew: 
 

 Nazwa gatunkowa, ilość oraz obwody pni drzew mierzone na wysokości 5 cm:  
 
…………………………………………………………………………………………............................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................  
 

 Oznaczenie nieruchomości, z której usunięte zostaną drzewa (miejscowość, numer działki): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Do zgłoszenia obowiązkowo należy dołączyć mapkę albo rysunek określający usytuowanie drzewa/drzew 
na nieruchomości. 

 
UWAGA! 

 Zgłoszenie dotyczy usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których pień mierzony na wysokości 5 cm przekracza:  
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

 W terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy Włocławek dokona oględzin drzew. Drzewa będzie można usunąć 
dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Urząd nie wniesie sprzeciwu. Drzewa powinny zostać usunięte przed 
upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin, w innym przypadku konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia 
zamiaru usunięcia drzewa. 

 W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów, organ w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia 
zgłoszenia w terminie 7 dni. 

POUCZENIE! 
 Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – 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. 

 Usuniecie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu 
skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. 
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