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                Sierpc, dn. ............................................ 
            

  

                                                                                                                                                                   
WÓJT GMINY SIERPC                                                                                                                                                           

UL. BISKUPA FLORIANA 4                                                                                                                                                  

09-200 SIERPC 
                                                                                                

ZGŁOSZENIE  

ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW*  

PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI) 

Imię i nazwisko:  

 

 

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica: 

 

Nr domu:  

 

  Nr lokalu:  

 

Telefon:                                                                               
(opcjonalnie) 

 

B DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA                                                    (adres do korespondencji) 

Imię i nazwisko:  

 

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica: Nr domu:    Nr lokalu:  

 

Telefon:                                    

(opcjonalnie) 

 

Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 roku o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2020 r. 

Poz. 55) zgłaszam zamiar usunięcia – na cele niezwiązanie z prowadzeniem działalności gospodarczej – 

drzewa/drzew* rosnącego/rosnących* na terenie Gminy Sierpc na nieruchomości/nieruchomościach* 

stanowiącej/stanowiących* własność osób fizycznych według poniższego wykazu: 

 

C OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA  

Miejscowość: 

 

 

Numer ewidencyjny nieruchomości: 

 

D WYKAZ DRZEW ZGŁOSZONYCH DO USUNIĘCIA                                        

 

Nazwa gatunku 

 

Liczba drzew 

 

Miejscowość 

 

Nr ewid. działki 

    

    

    

    

    

* wybrać właściwe 
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Zapoznałem(am) się z przepisem, o którym mowa w art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 

o ochronie przyrody o treści: „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, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, 

nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty 

za usunięcie drzewa.” 

 

Oświadczam, iż dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
 
 

 

 

 

 

 

...................................................................................... 

czytelny(e) podpis(y) Wnioskodawcy/Wnioskodawców lub pełnomocnika 
(WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI) 

 

 

Uwaga: W myśl ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zgłoszenie/zezwolenie na usunięcie:
 

1. 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 gatunków drzew. 

2. Drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru 

zabytków lub na terenach zieleni. 

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 

(podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody). 

Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, 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 (podstawa prawna: art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody) 

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego 

usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie 

przyrody) 

 

 Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym numer telefonu były przetwarzane 

przez Gminę Sierpc w celach związanych z obsługą złożonego wniosku. Zgoda może być w każdym 

momencie wycofana poprzez pisemny wniosek. 

 
 

 

        ..................................................... 

          /data i podpis Wnioskodawcy/ 

 

E DO WNIOSKU DOŁĄCZAM: 

1 
W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 K.p.a. odpis 

pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty 

skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa 

2 Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa/drzew do usunięcia (w odniesieniu do granic nieruchomości  

i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości) 

https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT

