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Karta Informacyjna nr OL /63

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność
osoby fizycznej
I. Wymagane wnioski i załączniki :

Pobierz formularz zgłoszenia(do wypełnienia ręcznego)pdf

f-OL/63-1

Pobierz formularz wniosku o wydanie zaświadczenia (do wypełnienia ręcznego)pdf
f-OL/63-2
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa winno zawierać niżej wskazane dane i
załącznik:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) właściciela/współwłaścicieli nieruchomości,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:
nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy, miejscowość
- rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
-oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił
pełnomocnika,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi
przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.
Zgłoszenia dotyczą drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm
od ziemi przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu
klonolistnego
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków
Drzewa o mniejszych obwodach pni, można usuwać bez zgłaszania tego faktu do
organu. Za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia organ nakłada administracyjna
karę pieniężną.

II. Wymagane załączniki

Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości, zarządcą nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, nie

reprezentuje spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, w której
właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi lub też
posiadaczem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym żadnym z
wyżej wymienionych podmiotów, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
Jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości do wniosku należy
załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli.
III. Dokumenty do wglądu
Dowód osobisty

IV. Opłaty
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.

V. Termin załatwienia sprawy
Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do Urzędu Miejskiego
dokonuje oględzin drzew wskazanych do usunięcia, celem sporządzenia stosownego
protokołu. Następnie w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ w drodze
decyzji administracyjnej, może wnieść „sprzeciw” w przypadkach wskazanych w
ustawie (za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce
poczty, nie jej doręczenie), jeżeli tego nie zrobi można usunąć drzewo – tzw. „milcząca
zgoda”. Za usunięcie drzewa przed upływem 14-dniowego terminu oraz
przy wniesieniu sprzeciwu organ nakłada administracyjną karę pieniężną.
Ponadto organ może wydać zaświadczenie (na żądanie osoby dokonującej zgłoszenia)
o milczącym załatwieniu sprawy (bezpłatnie), bądź o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu (opłata 17 zł).
Wydanie zaświadczenia potwierdza dokonanie zgłoszenia i nabycie prawa do usunięcia
drzewa (wzór wniosku o wydanie zaświadczenia znajduje się w karcie f-OL/63-2)
Zgłoszenie ważne jest przez 6 miesięcy od momentu dokonania oględzin przez organ. W
przypadku nieusunięcia drzewa we wskazanym terminie, należy dokonać ponownego
zgłoszenia.
VI. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
Referat Ochrony Środowiska i Logistyki
parter, pokój Nr 4, tel. (015)872-43-15
VII. Jednostka odpowiedzialna
Referat Ochrony Środowiska i Logistyki
gospodarkakomunalna@ janowlubelski.pl

VIII. Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. z dnia 8
czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1614)- art. 83f ust. 4-20
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej tj. z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1044)
IX. Uwagi

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o
pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte
drzewo, stosowny organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na
właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia
opłaty za usunięcie drzewa.
Art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 142 z późn. zm.)
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