
WNIOSKODAWCA                                                                                      Ulan-Majorat, …………………………….  

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

………………………………………….................... 

……………………………………………………………… 
(imię, nazwisko i adres ) 

 

............................................................... 
(nr telefonu) 

                                                                                                Wójt Gminy Ulan-Majorat 

                                                                                Ulan-Majorat 57 

                                                                                        21-307 Ulan-Majorat 

 

Z G Ł O S Z E N I E 

zamiaru usunięcia drzew 

 
Zgłaszam zamiar usunięcia ….............. szt. drzewa/drzew znajdujących się na działce o nr 

ewidencyjnym ........................................, obręb ewidencyjny .................................. położonej 

w miejscowości ....................................................... 

Załącznik (obowiązkowy): 

Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub drzew w stosunku do granic nieruchomości. 

 

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

UWAGA! 

1. Zgłoszenie dotyczy usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i 

są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.2. Konieczność zgłoszenia dotyczy 

zamiaru usunięcia drzew, których pień mierzony 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. 

2. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzew. Drzewa będzie 

można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Urząd nie wniesie sprzeciwu. Drzewa 

powinny zostać usunięte przed upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin, w innym wypadku 

konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. 

3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na 

budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na 

części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na 

właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. 

4. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku 

sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. 

 

 

 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Ulan-Majorat, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).  

   

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

 

Oświadczam, że jestem właściciele/współwłaścicielem/posiadaczem* nieruchomości, na której rosną drzewa 

wnioskowane do wycinki, na podstawie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(podać podstawę dysponowania nieruchomością/posiadany tytuł prawny) 

 

Oświadczenie powyższe składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
 

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

 

Oświadczam, że granice działek są mi znane oraz, że drzewa nie rosną w granicy ani też nie są przedmiotem 

sporu z sąsiadem lub sąsiadami. 

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

 

(UWAGA: jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym- do wniosku dołącza się 

zgodę jej właściciela, w przypadku gdy nieruchomość ma uregulowany stan prawny). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


