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WNIOSKODAWCA                                                                                        Terespol , dnia .............................................................. 

 

……………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko 
 
…………………………………………………………………………………….. 

Adres 
 

……………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu 

PEŁNOMOCNIK – JEŻELI ZOSTAŁ USTANOWIONY  

wówczas obowiązkowo dołączyć pełnomocnictwo 
 
……………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………… 

numer telefonu,   
 

                                                                      Burmistrz Miasta Terespol 

 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW 

___________________________________________________________________________ 

 
 Art.83a ust. 1 art.  83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4, 5 ,7, 8, 17, art. 85, 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2134 z późn. zm.),  
                               ____________________________________________________________ 

 
Oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia:* 

 

Lp. Nazwa gatunkowa 

Obwód pnia, pni drzewa na wys. 130 cm od ziemi/ 

powierzchnia krzewów (m2)

 
Jeżeli powyższa tabela ma za mało rubryk, należy wpisać według załącznika i dołączyć wykaz drzew, do zamierzonego usunięcia na osobnej 

kartce / kartkach 

 
rosnących na działce o nr ewid  ......................., położonej w Mieście Terespol przy ul………………………………… 
    (podać aktualny nr ewid. działki)  
 

stanowiącej własność...................................................................................................................................................................  
      (imię i nazwisko/nazwa posiadacza działki ) 

 

Oświadczam że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej  

 

 

 

......................................................    ...................................................... 
(data)                (podpis wnioskodawcy) 

 

 
 * - pole nieobowiązkowe, służące pomocniczo jednoznacznej identyfikacji zgłaszanego drzewa w terenie.  
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Pouczenie: 
1.Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5cm 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.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). 

3.Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym 

zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek 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). 

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

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

ochronie przyrody) . 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

  

1 Zgoda właściciela(i) terenu na planowane usunięcie drzew (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest 

jedynym właścicielem terenu,  
2 Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Lokalizacja powinna być udokumentowana 

w sposób pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowego drzewa w terenie.  

  
  

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


