
Toruń, dnia…………………………….

WNIOSKODAWCA:

PREZYDENT MIASTA TORUNIA

Imię, nazwisko wnioskodawcy za pośrednictwem

(art.83f ust.5 ustawy o ochronie przyrody)                               WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ZIELENI
…………………………………………………..       Wały gen. Sikorskiego 12

…………………………………………………. 87-100 Toruń

………………………………………………….

Adres 
...............................................................
………………………………………...
…………………………………………
Tel. kontaktowy: 
………………………………………..

ZGŁOSZENIE

o zamiarze usunięcia drzew/a na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
z terenu nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych

Zgłaszamy zamiar usunięcia drzew/a  w liczbie ……… szt.

Oznaczenie  nieruchomości  na której rosną/rośnie przedmiotowe drzewa/o;
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączam do wniosku  (art. 83f ust.5  ustawy o ochronie przyrody):

Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzew/a na nieruchomości*

* - załącznik obowiązkowy, którego brak spowoduje wezwanie strony do uzupełnienia braków zgłoszenia

Podpisy:                                      …………………………………………………………………………… 

Uwaga! Zgłoszenie  takie  jest  ważne  przez  okres  6  miesięcy od  dnia  przeprowadzenia
oględzin przez organ. Jeśli w tym czasie drzewa nie zostaną usunięte, osoba fizyczna musi
dokonać ponownego zgłoszenia.

Objaśnienia:

1.  Nie wymagają  zgłoszenia przez osoby fizyczne,  które usuwają drzewa na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej:
       



• drzewa z gatunku:  topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty,  których obwód pnia mierzony na
wysokości  5 cm   nie przekracza 80 cm,

• drzewa z gatunku:  kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny,  których obwód pnia
mierzony na wysokości  5 cm   nie przekracza 65 cm
 
• drzewa pozostałych gatunków, których  obwód  pnia mierzony na wysokości 5 cm  nie przekracza 50 cm, 

• drzewa owocowe

oraz krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2.  Organ  w  ciągu  21  dni od  wpłynięcia  zgłoszenia  przeprowadza  na  przedmiotowej
nieruchomości  oględziny i sporządza protokół.

3.  Drzewa można usunąć  po 14 dniach od dnia oględzin,  jeżeli  organ w tym czasie  nie
wniesie sprzeciwu w postaci decyzji administracyjnej.

4. Organ może wnieść sprzeciw, w postaci decyzji administracyjnej, w przypadku:
a)  lokalizacji drzewa:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
-  na  terenie  przeznaczonym  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  na
zieleń  lub  chronionymi  innymi  zapisami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego,
- na terenach objętych formami ochrony przyrody,
b) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na odstawie
art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej
za pomniki przyrody), 

5. Organ wnosi sprzeciw w przypadku:
a)  jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia
na usunięcie,
b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia, gdy nie zawiera ono wszystkich wymaganych
elementów

6.  Organ  może  po  dokonaniu  oględzin,  a  przed  upływem 14  dniowego  terminu,  wydać
zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie takie uprawnia do
usunięcia drzew/a. 
Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości  17zł  na podstawie
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r. poz 1827 część II kol.
2 pkt 21 załącznika do tej ustawy). 
 

Pouczenie:

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na
budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa ta będzie
miała  związek z  prowadzeniem działalności  gospodarczej  i  będzie  realizowana na  części
nieruchomości,  na której  rosły usunięte  drzewa/o,  organ,  uwzględniając  dane ustalone na
podstawie  oględzin,  nakłada  na  właściciela  nieruchomości,  w  drodze  decyzji
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew/a (art. 83f ust 17 ustawy o
ochronie przyrody)
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