
 
 
…………………….............……………………….….……………………..                   Pcim, dnia …..........……………..……….      

 /Imię i nazwisko wnioskodawcy/ - właściciel/posiadacz 
nieruchomości/właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 
Kodeksu cywilnego 

                 GKiI.6131.    .2018 
.…………………………………....………………………………………… 
 
 
.…………………………………....………………………………………… 
/Adres do korespondencji - zamieszkania / 
          
..…………….....……………………………………………………………..                        Wójt Gminy Pcim 
/Telefon kontaktowy * /                                                                                                                                                
                                                     Pcim 563, 32-432 Pcim 
          

 

Z G Ł O S Z E N I E  
zamiaru usunięcia drzewa 

zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody  
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.) 

 

Miejsce zamierzonego 
usunięcia drzewa 
(oznaczenie nieruchomości) 

 
Miejscowość:………………………………………………………………….. 

 
Nr ewidencyjny działki:.…………………..…………………………………. 
                       
          

 
 

Gatunek     drzewa 
przewidzianego do 
usunięcia i obwód pnia       
drzewa mierzony na 
wysokości 5 cm * 
 

Lp. Nr drzewa na 
mapie 

Gatunek drzewa Obwód pnia 
na wysokości    

5 cm

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

*   Pole nie wymagane do wypełnienia (wypełnienie na potrzeby przeprowadzenia oględzin w terenie ) 
    Jeżeli drzewo na wysokości 5 cm posiada kilka pni – ww. wskazanie dot. obwodu  każdego z tych pni w cm 
      Jeżeli drzewo na wysokości 5 cm nie posiada pnia – ww. wskazanie dot. obwodu  pnia bezpośrednio poniżej  
      korony drzewa w cm 
 

Zgłoszenie dotyczy drzewa, którego obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 
- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
 

Uwaga! Do wniosku należy dołączyć rysunek albo mapkę - określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości 
(zaznaczenie granicy działki, głównej zabudowy terenu, drzew przewidzianych do usunięcia wraz z podaniem numeru 
ewidencyjnego działki). 

 
- verte -  

 
 
 



 
/ Miejsce na rysunek / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
Wnoszę o wydanie zaświadczenia uprawniającego do usunięcia drzewa przed upływem 14 dni od dnia 
oględzin dokonanych przez Gminę: 
□ TAK (opłata 17 zł – po dokonaniu oględzin i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku)                    □ NIE 
 
Oświadczam, że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 
                                                                                                   
                                                                             ………………………………………………………………. 
                                                                                                     /data i podpisy wszystkich właścicieli/współwłaścicieli/pełnomocnika/                    
 
 

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1137  
ze zm.) „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym  
lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” – Świadomy odpowiedzialności karnej 
oświadczam, że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością. 
 
 
 
 
 
                                                                               …................................................................................................................................. 
                                                                                              /data i podpisy wszystkich właścicieli/współwłaścicieli/pełnomocnika/                    
 
Należy podać adresy do korespondencji wszystkich współwłaścicieli jeżeli nie są tożsame ze wskazanym adresem wnioskodawcy   

 
POUCZENIE:  
-  Wójt Gminy Pcim w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w terenie.  
- Wójt Gminy Pcim w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść  

sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli wójt nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Wójt Gminy Pcim               
może przed upływem tego terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.  

- Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. 

- 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 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 


