
Goszczyn, dnia ………………………… 
……………………………………………….. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

Adres Wnioskodawcy 

……………………………………………….. 

Numer telefonu Wnioskodawcy 

                                                                                    

 

          Wójt Gminy  

   Goszczyn 

 

 

Zgłoszenie planowanej wycinki drzew 
 
         Informuję, ze planuję dokonać wycinki niżej wymienionych drzew / krzewów z terenu 

działki o nr ewid. gruntu ………………. położonej w miejscowości …………………………. 

 

L.p. Gatunek drzewa/krzewu Ilość drzew do 

usunięcia (szt)* 

Obwód pnia 

mierzonego na 

wysokości 5 cm 

od podstawy pnia 

(cm)* 

Powierzchnia 

krzewów do usunięcia 

(m2)** 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

*- wypełnić w przypadku usuwania drzew 
**-wypełnić w przypadku usuwania krzewów 

- Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew  lub krzewów: 

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

- Drzewa zostaną usunięte  w terminie do dnia : 

…………………………………………………………… 



□   Oświadczam, ze drzewa/krzewy rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych 

są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.* 

   □   Oświadczam, że drzewa/krzewy usuwane są w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

   użytkowania rolniczego.* 

   □  Oświadczam, że usuwane drzewa/krzewy nie znajdują się na nieruchomości wpisanej do rejestru 

   zabytków lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków.* 

   □  Oświadczam, że zamierzona wycinka drzew/krzewów nie spowoduje zniszczenia gatunków 

   chronionych (mchy, porosty itp.), gniazd ptasich lub budek lęgowych.* 

 
      *- odpowiednie zaznaczyć 

 

                                                                                                  

           

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

                                                                                                                 (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

Uwaga: 

W myśl. Art. 83f ust.1 ustawy o ochronie przyrody  nie jest wymagane zezwolenie na usuniecie m.in.: 

1) krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2 

2) 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: 

3) drzew, których  obwód pnia na wysokości 5 cm nie 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. 

4) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są  

    usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

5) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania  

    rolniczego; 

6) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości  wpisanej 

     do rejestru zabytków lub na terenach zieleni; 

 

Zgodnie z art. 83f ust.4 ustawy o ochronie przyrody, osoby fizyczne usuwające drzewa na cele 

niezwiązane z prowadzeniem działalności  gospodarczej muszą dokonać zgłoszenia  zamiaru usunięcia 

drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają: 

 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. 

 

 

 

 


