INFORMACJA NT ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH USUNIĘCIA
DRZEW OD 17.06.2017 R.
W dniu 17.06.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o
ochronie przyrody / Dz. U. z 2017 r., poz. 1074/, zgodnie z którą:
Osoby fizyczne, zamierzające usunąć drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej (art. 83 f ust. 1 pkt 3a uop) są obowiązane dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia
drzew(a) do Urzędu Gminy Tarnów jeżeli obwód pnia drzewa 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.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której
drzewo ma być usunięte /numer działki, miejscowość, obręb/ oraz rysunek albo mapkę określającą
usytuowanie drzewa na nieruchomości. Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości,
w przypadku współwłasności należy uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli działki lub
pełnomocnictwa do wystąpienia w ich imieniu.
Urząd Gminy Tarnów po otrzymaniu zgłoszenia w terminie 21 dni dokonuje oględzin zgłoszonych do
wycinki drzew. W terminie 14 dni od dokonania oględzin, organ może w drodze decyzji
administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu
w tym terminie. Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub pomimo wydania przez organ sprzeciwu
traktowane jest usunięcie bez zezwolenia i sankcjonowane administracyjną kara pieniężną.
Wydanie przez organ sprzeciwu upoważnia właściciela nieruchomości do złożenia wniosku o wydanie
decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania
decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. /Zaleca się upewnić poprzez kontakt np.
telefonicznie w Urzędzie Gminy Tarnów czy taki przeciw został wydany/
Organ może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8 /14 dni od dokonania oględzin/ wydać
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość
wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
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.
Osoby fizyczne usuwające drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz podmioty o osobowości prawnej, spółdzielnie mieszkaniowe itp mogą usunąć drzewa po
uzyskaniu decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie drzew. W tej sytuacji należy złożyć
wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Inwestycji i Rozwoju I piętro, pok. 101 w godz.
pracy Urzędu tj. : pon.: 8.30-16.30, wt.-pt.: 7.30-15.30 bądź pod numerem telefonu: 14 6880116, 14
6880134.

URZĄD GMINY TARNÓW

…...............................................................
Miejscowość, data

Referat Inwestycji i Rozwoju
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
pok.101, I p. Tel. 14 6880116

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Wnioskodawca:
imię i nazwisko, adres właściciela/i lub posiadacza i właściciela nieruchomości albo nazwa i siedziba właściciela
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

1 ........................................................adres zam./ siedziba:…..............................................................................
2 ........................................................adres zam./ siedziba: ….............................................................................
3 ........................................................adres zam./ siedziba: ….............................................................................
4.........................................................adres zam./ siedziba: ….............................................................................
5.........................................................adres zam./ siedziba: ….............................................................................
Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy:
Teren położony w miejscowości..........…...........………………...............................................................……..
obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka/i nr:..........................
Usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
(zaznaczyć właściwe):

 TAK

 NIE

Oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia :
drzewa niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości 130 cm od ziemi lub
powierzchnia zajęta przez krzewy:
Lp. Gatunek
Szt.
Obwód pnia drzewa w cm lub powierzchnia zajęta przez krzew w m 2
1.
2.
3.
4.
5.
(w przypadku większej ilości drzew można dodać wiersze w tabeli lub dołączyć dane dotyczące drzew lub krzewów jako załącznik)

zezwolenie nie jest wymagane dla:
– krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
– krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem
rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi
publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
– 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 paltanu klonolistnego
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Przyczyna usunięcia drzew:
…...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę
lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania
pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem

zezwolenia.

Usunięcie w/w drzew lub krzewów nastąpi w terminie do :...........................................................................
(określić datę)

Oświadczam, iż posiadam:
 tytuł prawny do władania powyższą nieruchomością (własność, władanie, dzierżawa, itp.):

........................................................................................................................................
 prawo własności urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli drzewo lub krzew
zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń
Jednocześnie oświadczam, że wymienione we wniosku drzewa/krzewy pochodzą z zadrzewień stanowiących
moją własność oraz że znane mi są granice działki na której one rosną.
Ja niżej podpisany(na) pouczony(na) odpowiedzialnością karną z art. 233 Kodeksu Karnego - 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 do lat 3. składam oświadczenie w/w treści.

Wnioskowane do usunięcia drzewa/krzewy wymagają uzyskania zezwolenia, dlatego proszę o jego wydanie .

Czytelny podpis właściciela – wszystkich właścicieli/ posiadaczy:
1 ..............................................................................
2 ...............................................................................
3 ...............................................................................

4.....................................................................
5.....................................................................
6.....................................................................

Telefon kontaktowy do odbioru zezwolenia: ..............................................................
Załącznik :
 Rysunek lub mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
zagospodarowania działki lub terenu 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;
Załączniki dodatkowe (zaznaczyć dołączone):
 Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym;
 Oświadczenie o udostępnieniu informacji gdy z wnioskiem występuje wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa;
 Projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub
o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i
krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
- jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o
liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w
zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000
 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;
..............................................................................................................................................................................................................
Miejsce na rysunek

URZĄD GMINY TARNÓW

…...............................................................
Miejscowość, data

Referat Inwestycji i Rozwoju
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
pok.101, I p. Tel. 14 6880116

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
Wnioskodawca:
imię i nazwisko, adres właściciela/i nieruchomości:
1......................................................adres zam.................…...................................................................
2......................................................adres zam........................................................................................
3......................................................adres zam........................................................................................
4......................................................adres zam........................................................................................
5......................................................adres zam........................................................................................
telefon kontaktowy *.................................................................………………………..................................
Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa:
Teren położony w miejscowości....................................................................................………………………..
obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działka/i nr:...........................
...............................................................................................................................................................................
Oświadczam, że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Ja niżej podpisany(na) pouczony(na) odpowiedzialnością karną z art. 233 Kodeksu Karnego - 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 do lat 3, składam
oświadczenie w/w treści.

Czytelny podpis właściciela/i :
1 ..................................................................................
2 ..................................................................................
3 ..................................................................................
4 ..................................................................................
5 ..................................................................................
Oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia*:
Lp.

Gatunek drzewa

Szt.

Obwód pnia drzew(a) mierzony na wysokości 5 cm

1.
2.
3.
4.
5.
* Informacje dodatkowe

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA:
1. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie na nieruchomości drzew(a) planowanych do
usunięcia.
2. Oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa – jeżeli pełnomocnik został ustanowiony.
3. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo, gdy nie zachodzi przesłanka do
zwolnienia z opłaty.

Pouczenie:
1/ Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz paltanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
2/ Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do
niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzew(a).
3/ W przypadku usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie
sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę
pieniężną.
4/ 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.
5/ W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Miejsce na rysunek

