
Hańsk Pierwszy, dnia ....................................... r. 
 

                    WÓJT GMINY HAŃSK 

ul. Osiedlowa 4  

22 – 235 Hańsk Pierwszy 

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących 

własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane                                

z prowadzeniem działalności gospodarczej 
  
 

   

A DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA  (WSPÓŁWŁAŚCICIELI)  NIERUCHOMOŚCI * 

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji 
 
 
 
 

Telefon: 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 
 
 

Ulica 
 

Nr domu: 
 

  Nr lokalu:  
 
 

 

 

B DANE IDENTYFIKACYJNE POSIADACZA NIERUCHOMOŚCI * 

Imię i nazwisko lub nazwa instytucji 

Telefon: 
 
 

Miejscowość: Kod pocztowy: 
 
 

Ulica Nr domu:   Nr lokalu:  
 
 

 

 

C 
DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA   URZĄDZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 § 1 
KODEKSU CYWILNEGO * 

Nazwa właściciela urządzeń 

Telefon: 
 
 

Miejscowość: Kod pocztowy: 
 

Ulica Nr domu:   Nr lokalu:  
 
 

 

* wybrać  właściwe 



Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134                     

z późn. zm.) zwracam(y) się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów 

zlokalizowanych na terenie nieruchomości położonej w ………………………………………………………………………………    

(numer ewidencyjny działki/ek i obrębu geodezyjnego) nr …………………………………………………………………………… 

D WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA  

L.p. Nazwa gatunku drzewa/krzewu 

Obwód pnia  

drzewa mierzony na 

wysokości 5 cm 

[cm] 

Powierzchnia 

krzewu w rzucie 

poziomym 

[m2] 

Ilość sztuk 

 

Nr działki  

geod. 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

   

Świadomy(a)  odpowiedzialności  karnej  za  składanie  fałszywych  zeznań  (art. 233   
kodeksu  karnego)  oświadczam, że  posiadam  tytuł  prawny  władania  nieruchomością,          
na  której  zlokalizowane  są  drzewa/krzewy  wskazane  do  usunięcia 
  

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

(podać  formę  władania  np.: własność, współwłasność, wieczyste  użytkowanie, umowa  dzierżawy, trwały  zarząd  itp.)

 

                                            
          ………………………………………………………………………………………………………… 

    czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców 

 

 

E PRZYCZYNA ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEWA/KRZEWU 

 

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

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

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

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

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

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

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

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



F 
WSKAZAĆ CZY USUNIĘCIE WYNIKA Z CELU ZWIĄZANEGO Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 1. Wynika                                 2. Nie wynika 
 

G PLANOWANY TERMIN USUNIĘCIA DRZEWA/KRZEWU 

 
dzień ………… miesiąc …………………………………… rok  ……………. 

 

 

H 
PLANOWANY TERMIN WYKONANIA  NASADZEŃ  ZAMIENNYCH / PRZESADZENIA  

DRZEWA/KRZEWU  (o  którym  mowa  w  art.83b  ust.1  pkt.9  ustawy  o  ochronie  przyrody) 

 
dzień ………… miesiąc …………………………………… rok  ……………. 

 

 

I DO  WNIOSKU  DOŁĄCZAM  (właściwe  zakreślić) 

1 Zgodę właściciela(i)  nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów  (dotyczy  wniosku  
złożonego  przez  posiadacza, nie  będącego  właścicielem  nieruchomości) 

2 W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgodę wszystkich współwłaścicieli                            
ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji 

3 Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości                            
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości  

4 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu (wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie 

uprawnienia budowlane) w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą       
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu                   
do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości 

5 Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody 
(dotyczy: Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Wspólnot Mieszkaniowych) 

6 Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 
cywilnego 

7 Projekt planu nasadzeń zastępczych, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. a) ustawy o ochronie 
przyrody 

8 Projekt planu przesadzenia drzewa lub krzewu, o którym mowa w art. 83b ust. 1, pkt 9, lit. b) ustawy            
o ochronie przyrody 

9 
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 (art. 83b ust. 1, pkt 10, ustawy              
o ochronie przyrody

 

10 
Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym                       
w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody,   
jeżeli zostało wydane 

11 
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 kopia dowodu 
zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa 

 

 

 

                                            
          ……………………………………………………………………………………………………………… 

    czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J POUCZENIE 

1. 1.Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają: 
 a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
 b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
 c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

2. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędacą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane                 
do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew. 

3. 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). 

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym 
zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte 
drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie 
przyrody). 

5. 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) . 

 

 

 

 

 

 


