
Imię                                                                                      Sandomierz, data……….……….. 

Nazwisko…………………...  

Adres………………………………… 

 

…………………………….…………. 

 

Ulica………………………….    

Nr telefonu…………………... 

Nr Księgi wieczystej………… 

 

 

 

                                            Z G Ł O S Z E N I E      
 

Zamiaru usunięcia drzewa/drzew rosnących na nieruchomości dz. ewidencyjna nr …..………. 

 

przy ulicy …………………………………..w ………………………………………................ 

                                                                                     (podać miejscowość)   

 

Działka stanowi własność………………………………………………………………………. 

 

Działka stanowi współwłasność………………………………………………………………… 

                                                               (podać jeżeli dotyczy) 

 

Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia: 

………….. sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na 

wysokości 5 i 130 cm od powierzchni gruntu, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa; 

 

Lp. Gatunek Obwód Lp. Gatunek Obwód 

1.  

 

 

5 cm – ………. cm 

130 cm – ……. cm 

6.  5 cm – ………. cm 

130 cm – ……. cm 

2.  

 

 

5 cm – ………. cm 

130 cm – ……. cm 

7.  5 cm – ………. cm 

130 cm – ……. cm 

3.  

 

 

5 cm – ………. cm 

130 cm – ……. cm 

8.  5 cm – ………. cm 

130 cm – ……. cm 

4.  

 

 

5 cm – ………. cm 

130 cm – ……. cm 

9.  5 cm – ………. cm 

130 cm – ……. cm 

5.  

 

 

5 cm – ………. cm 

130 cm – ……. cm 

10.  5 cm – ………. cm 

130 cm – ……. cm 

 

…..….. sztuk krzewów, zajmujących powierzchnię .................. m2, niżej podanych gatunków: 



Lp. 

Nr 

inw. Gatunek Pow. w m2 Lp. 

Nr 

inw. Gatunek Pow. w m2 

1.        

2.        

 

Podstawa prawna – art.83 f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. 2022 poz. 916) 

 

 

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

                                                                                              (podpis) 

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

                                                                                              (podpis) 

 

 

 

 

Załączniki wymagane ustawowo: 

- mapka/rysunek określająca usytuowanie drzew  na nieruchomości 

- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew 

- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością złożone pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 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 drzew  

d) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego zezwolenie i zgłoszenie nie obowiązuje. 

 

 

 


