
Rybno, dnia ..................................... r. 

................................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa posiadacza nieruchomości) 
 

.................................................................... 
(adres/siedziba) 

 

.................................................................... 
(telefon) 

 

 

 

 

Urząd Gminy Rybno 

Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej 

ul. Długa 20, 96-514 Rybno 

 

 

 

ZGŁOSZENIE  

zamiaru usunięcia drzewa/drzew  

 
(dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych  

i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) 

 

 

 Zgłaszam wycinkę drzew rosnących na terenie działki/działek*  

o numerze ewidencyjnym...................................................................................................................... 

w 

miejscowości………………..……………........................................................................................…

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

 

 

Jednocześnie oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań wynikającej z art. 233 §1 k.k., że posiadam tytuł prawny władania nieruchomością 

objętą wnioskiem  

podać tytuł prawny  ………....................................................……………...............................… 

  (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, dzierżawa itp.) 

wynikający z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania 

nieruchomością …............................................................................................................................. 

(np. nr księgi wieczystej, nr aktu własności, nr decyzji, itp.) 

 

 

 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 



 
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) 50cm – 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 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)  

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). 

 

RYSUNEK z lokalizacją drzewa przeznaczonego do usunięcia  

w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych na tej nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(podpis) 

  


