
 
Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):   ……..…………………………………. 
                                                                                                                       (miejscowość, data) 

………………………………………………………………… 
  (imię, nazwisko) 
 

……………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………….. 
 (adres) BURMISTRZ PRUDNIKA 
 
…………………………… 
(telefon) 

 
Z G Ł O S Z E N I E  Z A M I A R U  U S U N I Ę C I A  D R Z E W  

 
1. Zgłaszam zamiar usunięcia – na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej – ……. sztuk drzewa/drzew* rosnącego/rosnących* na nieruchomości 

stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w ……………………………………………… przy 

ulicy…………………………………………, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr …………………… mapa nr ………. obręb …………………………………………. gmina Prudnik. 

2. Działka stanowi współwłasność………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 

(podać jeżeli dotyczy) 

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

 (czytelny podpis/y wnioskodawcy/wnioskodawców)                                                                       
*właściwe wybrać                                                                                    

 
Załączniki: 
- mapka / rysunek określająca usytuowanie drzew na nieruchomości (w odniesieniu do granic 
nieruchomości oraz obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości) 
- pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na usunięcie drzew (wraz z podaniem 
adresu zamieszkania i do korespondencji, zgoda jest wymagana jeżeli wnioskodawca nie jest jednym 
właścicielem) 

 
POUCZENIE: 

1) Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony 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 drzew. 

2) W terminie 21 dni od dokonania pisemnego zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny 
drzewa/drzew.   

3) Po dokonaniu oględzin organ (Burmistrz Prudnika) w terminie 14 dni od dnia oględzin może, 
w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa/drzew  może nastąpić, 
jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie – art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody 
(u.o.p.). Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej 
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w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 k.p.a. – dzień 
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 

4) Organ może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem 14 
dni od dnia oględzin. Wydanie zaświadczenia (opłata skarbowa 17 zł) wyłącza możliwość 
wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa/drzew –  art. 
83f ust.12 u.o.p. Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego. 

5) W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin 
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia –  art. 83f ust.13 u.o.p. 

6) Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na 
budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta będzie mieć 
związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, 
na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie 
oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości (w drodze decyzji administracyjnej) obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa/drzew –  art. 83f ust.17 u.o.p. 

7) 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 (art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 u.o.p.). 

 


