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Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, które rośnie
na nieruchomości stanowiącej własność osoby
fizycznej, na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
/karta usług/

Karta informacyjna
Opis sprawy/zadania

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa rosnącego na gruncie niestanowiącym
powierzchni leśnej (np. działka rolna, budowlana, pastwisko) na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na
wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne

Wymagane dokumenty

1.
2.

3.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
Oznaczenie nieruchomości, na której rosną drzewa (wypis z ewidencji gruntów,
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz podpisana
przez wnioskodawcę mapka (kopia mapy ewidencyjnej z Wydziału Geodezji) lub
rysunek terenu określający usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub
urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Formularze/wnioski
do pobrania

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa - pokój nr 11
Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/

Opłaty

1.
2.

3.

Za dokonanie zgłoszenia nie pobiera się opłaty.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty
skarbowej.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu
bezpośrednio w kasie urzędu lub przelewem na konto UG Zawoja w Banku
Spółdzielczym w Jordanowie Oddział w Zawoi nr konta:
43 8799 0001 0020 0200 0101 0049

Jednostka/osoba
odpowiedzialna

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa
Barbara Zgubisz - Pierog – pokój 11
email : b.zgubisz-pierog@zawoja.ug.pl
Tel. (33) 8775-006, (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 111
Fax. (33) 8775-015

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9
lub bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej – pokój nr 11

Termin załatwienia sprawy

Oględziny w terminie do 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia. Po dokonaniu oględzin
organ może, w terminie 14 dni, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.
Usunięcie drzewa może nastąpić po upływie tego terminu.

Podstawa prawna

1.
2.
3.

Tryb odwoławczy

Art. 83, art. 83f ust. 1 pkt 3a oraz ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2021 roku. poz. 1098 z późn. zm.),
Art. 35 ust. 4 i ust. 5, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks
postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 roku,
poz. 1923 z późn. zm.)

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie
30-048 ul. Lea 10, za pośrednictwem organu który wydał decyzje.
Odwołanie wnosi się w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi i dodatkowe informacje

1.
2.
3.
4.

5.

W zgłoszeniu proszę podać dokładny adres oraz numer tel. w celu telefonicznego
ustalenia terminu wizji terenowej dotyczącej oględzin drzew.
W przypadku braku wymaganych dokumentów organ, w drodze postanowienia,
nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
Organ może przed upływem 14-dniowego terminu na wniesienie sprzeciwu
wydać zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od
przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu
ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o
pozwolenie na budowę, a budowa ma związek z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło
usunięte drzewo, organ, uwzględniające dane ustalone na podstawie oględzin,
nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji, obowiązek uiszczenia
opłaty za usunięcie drzewa.
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