
URZĄD MIASTA LUBLIN
                  Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej

                  ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin
    tel. 81 466 31 00          

                                                                                                                                      
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

Podstawa prawna: art. 83f  ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

         UWAGA!                 
W przypadku usuwania drzew, które  rosną na nieruchomości stanowiącej własności osób fizycznych i są usuwane na
cele  niezwiązane  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  dokonać
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew do odpowiedniego organu. W innych przypadkach np. gdy właścicielem działki jest
użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny lub współudział posiada osoba prawna należy złożyć stosowny wniosek (gotowy
wzór  znajduje  się  w karcie  GK-016).  Zgłoszenie  muszą podpisać  wszyscy współwłaściciele działki  z  uwagi  na  to,  iż
współwłasność gruntu ma to do siebie, że wszelkie czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, a do takich należy
usuwanie drzew, wymagają zgody wszystkich właścicieli (art. 199 Kodeksu cywilnego).
W przypadku  gdy  zgłoszenie  zawiera  braki  formalne,  wnioskodawca zostanie  wezwany przez  organ  do  ich  usunięcia  w
terminie minimum 7 dni. Wezwanie przerywa bieg terminu wyznaczonego na dokonanie oględzin przez pracownika (tj. 21 dni)
– sprawa zostanie rozpatrzona jedynie w przypadku złożenia prawidłowego zgłoszenia. 
Zgłoszenia dotyczą drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

• 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków

Drzewa  o  mniejszych  obwodach  pni,  można  usuwać  bez  zgłaszania  tego  faktu  do  organu.  Za  usunięcie drzewa  bez
dokonania zgłoszenia organ nakłada administracyjna karę pieniężną. 

FORMA ROZPATRZENIA
Zgłoszenie rozpatrywane jest  w  formie „milczącej  zgody” zgodnie z art.  122a-g Kpa oznacza to,  iż  Wnioskodawca nie
otrzyma pisemnej zgody na usunięcie drzew. „Milczenie” organu oznacza, iż zgłoszenie rozpatrzono pozytywnie po upłynięciu
max. ok 5 tygodni – informacje o statusie zgłoszenia można uzyskać pod nr tel.  81 466 31 55, 81 466 31 58.  Zgłoszenie
ważne  jest  przez  6  miesięcy od  momentu  dokonania  oględzin  przez  organ.  W  przypadku  nieusunięcia  drzewa  we
wskazanym terminie,  należy dokonać ponownego zgłoszenia.  Wnioskodawca nie  musi  uczestniczyć w oględzinach,  jeżeli
organ uzna, że nie jest to niezbędne w celu weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu. Dokładny opis procedury na str. 2

MIEJSCE SKŁADANIA
Zgłoszenie  można złożyć osobiście  w  Wydziale Zieleni  i  Gospodarki  Komunalnej,  ul.  T.  Zana 38,  20-601 Lublin  bądź
przesłać pocztą na wskazany adres. Dokument można złożyć również w dowolnym Biurze Obsługi Mieszkańców (BOM)
zlokalizowanym w następujących miejscach:

• ul. Wieniawska 14 I piętro – Śródmieście, czynne poniedziałek – piątek 7.45 – 15.15
• ul. Filaretów 44 – LSM, czynne poniedziałek – piątek 7.45 – 15.15
• ul. Szaserów 13-15 – Czuby Północne, czynne poniedziałek – piątek 7.45 – 15.15
• ul. Kleeberga 12a – Kalinowszczyzna, czynne poniedziałek – piątek 7.45 – 15.15
• ul. Wolska 11 (Color Park) – Bronowice, czynne poniedziałek – piątek 7.45 – 15.15

A. DANE WNIOSKODAWCY

Imię i nazwisko
                                          

Adres zamieszkania

                                 
Telefon kontaktowy*      E-mail *

B. OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA 

Teren położony w Lublinie przy ul.  ……………………………………………….….……….nr posesji ……... ……..

Obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr ………….…... obręb…….....…..  

C. OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA*
Obwód pnia drzewa podany w poniższej tabeli  powinien być  mierzony na wysokości 5 cm oraz  130 cm od ziemi. W
przypadku gdy drzewo na tej wysokości posiada kilka pni należy podać obwód każdego z tych pni.

Lp. Gatunek drzewa
Obwód (cm) na wys. 

Lp. Gatunek drzewa
Obwód (cm) na wys.

5 cm 130 cm 5 cm 130 cm

1 5

2 6

3 7

4 8

Razem …….. …... sztuk drzew wyżej podanych gatunków.
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UWAGA!
Do zgłoszenia należy dołączyć mapkę lub odręczny rysunek   (rzut z góry)   określający miejsce usytuowania drzewa/drzew zgłoszonych
do usunięcia w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na nieruchomości.  

D. MIEJSCE NA ODRĘCZNY RYSUNEK określający usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości (rzut z góry)

E. PODPIS WNIOSKODAWCY
Podpis  …………………………………………….………………………..

F. PODPISY WSPÓŁWŁAŚCICIELI  (zgoda na usunięcie drzew wskazanych w zgłoszeniu)

Podpis  …………………………………………….……………………….. Podpis  …………………………………………….………………………..

Podpis  …………………………………………….……………………….. Podpis  …………………………………………….………………………..

Podpis  …………………………………………….……………………….. Podpis  …………………………………………….………………………..

PROCEDURA
Organ (pracownik Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej) w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do Urzędu
Miasta  dokonuje  oględzin  drzew wskazanych  do  usunięcia,  celem  sporządzenia  stosownego  protokołu.  Następnie  w
terminie  14  dni od  dnia  dokonania  oględzin  organ  w  drodze  decyzji  administracyjnej,  może  wnieść  „sprzeciw”  w
przypadkach wskazanych w ustawie (za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce poczty, nie
jej doręczenie), jeżeli tego nie zrobi można usunąć drzewo – tzw. „milcząca zgoda”. Za usunięcie drzewa przed upływem 14-
dniowego terminu oraz przy wniesieniu sprzeciwu  organ nakłada administracyjną karę pieniężną. 
Ponadto organ może wydać zaświadczenie (na żądanie osoby dokonującej zgłoszenia) o milczącym załatwieniu sprawy
(bezpłatnie), bądź o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (opłata 17 zł). 
Wydanie zaświadczenia potwierdza dokonanie zgłoszenia i  nabycie prawa do usunięcia  drzewa (gotowy wzór  wniosku o
wydanie zaświadczenia znajduje się w karcie GK-020).

POUCZENIE
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części  nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo,
stosowny organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. Art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody 

(*) pola nieobowiązkowe
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