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KARTA USŁUGI RN 04 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW 
Z TERENÓW BĘDĄCYCH WŁASNOSCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH  

 

Data 
zatwierdzenia: 
16.02.2021 r.  

Komórka 
organizacyjna: 

REFERAT NIERUCHOMOŚCI, OCHRONY ŚRODOWISKA 

I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 
Tel./e-mail: 44 710 12 33 w. 18 

e-mail: srodowisko@inowlodz.pl 
 

I. WYMAGANE DOKUMENTY  

 

✓ zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów. 
Do zgłoszenia należy dołączyć:  

✓ oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością  
✓ w przypadku działania przez pełnomocnika -oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa 

odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią 
dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa 

✓ rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew do usunięcia (w odniesieniu do granic 
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości). 

 

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW  

 
Referat Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 
Urząd Gminy Inowłódz 
97-215 Inowłódz  
tel./fax (44) 710-12-33 
e-mail: gmina@inowlodz.pl 
 

 

 

III. OPŁATY  

 
✓ zwolnione z opłat skarbowych.  
✓ opcjonalne wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

(podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł)  

 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA  

Do 35 dni tj. do 21 dni na oględziny oraz 14 dni na wydanie sprzeciwu lub zaświadczenia o braku 
podstaw do wniesienia sprzeciwu.  

Brak odpowiedzi jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wycinkę. 

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia 
nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, 
a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie 
posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. 
Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na 
podstawie zgłoszenia wniesionego do organu. 
W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest 
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planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej 
terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne 
będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia 
sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew 
zgłoszonych do usunięcia, 14. dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty 
przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.   
 W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, 
wnieść sprzeciw.  
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce 
pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia 
do systemu teleinformatycznego.  
W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia 
nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 
 
Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg 
terminu na wniesienie sprzeciwu. 

V. TRYB ODWOŁAWCZY  

Stronie przysługuje odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzew do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta 
Gminy Inowłódz w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

VI. PODSTAWA PRAWNA  

✓ ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020, poz. 55) 
✓ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, 

poz. 1257) 
✓ ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018, poz. 1044 ze zm.) 

 

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)  

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycz-
nych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie dotyczy drzew, któ-
rych obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza: 
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 
oraz w przypadku drzew owocowych i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność 
osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie 
sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pie-
niężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia. 
 
3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, 
jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
 
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na 
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadze-
niem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte 
drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszcze-
nia opłaty za usunięcie drzewa. 
 
5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o 
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu 

 
 



oraz uprawnia do usunięcia drzewa. 
Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego. 
 
6. Organ wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy: 
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie, 
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, 
 
7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku, gdy: 

a) drzewo zlokalizowane jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 
b) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu 
b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody 
c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody. 

Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu. 

 
VIII. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW  

 
✓ druk zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów 

 

 

XI. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE  

Anna Wilkowska – inspektor ds. ochrony środowiska   

 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO DATA I PODPIS 

 OPRACOWAŁ 
inspektor ds. ochrony 
środowiska 

Anna Wilkowska 16.02.2021 r.  

 ZATWIERDZIŁ Sekretarz Gminy Inowłódz Renata Dąbrowicz 16.02.2021 r. 

 

 

 

 

 

 


