
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI WPISANEJ
DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614)

W przypadku nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzewa do organu.

ZGŁASZAJĄCY (wypełnia właściciel nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej)

Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Posesja Lokal

Kod Miejscowość Poczta Telefon* e-mail*

ePUAP* * - dane nieobowiązkowe, ich podanie ułatwi kontakt i pozwoli skrócić czas obsługi wniosku

OZNACZENIE TERENU, NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA 

Teren położony w Lublinie przy ul.    nr domu 

Obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr  obręb 

OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 5 cm i 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo ma kilka pni
należy wpisać obwód każdego pnia.
UWAGA: Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają: 
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Lp. Gatunek drzewa
Obwód na wys.

5 cm/130 cm
Lp. Gatunek drzewa

Obwód na wys. 
5 cm/130 cm

1 / 7 /

2 / 8 /

3 / 9 /

4 / 10 /

5 / 11 /

6 / 12 /

Razem  sztuk drzew wyżej podanych gatunków.

ZAŁĄCZNIKI

  Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 
istniejących lub budowanych na tej nieruchomości - obowiązkowy

 Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika

 Inne załączniki

PODPIS WNIOSKODAWCY

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

………………………………………………………...
(podpis, pieczęć wnioskodawcy)

Uwaga: Zgodnie z art. 64. § 2. K.p.a., jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnoszący zostanie
wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez
rozpoznania.
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Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i Rewitalizacji
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20 – 112 Lublin
e-mail: zabytki@lublin.eu



POUCZENIE

1. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin wskazanych do usunięcia drzew.
W terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie
drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje
się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. Organ może przed upływem tego terminu
wydać na wniosek strony zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, które wyłącza możliwość 
wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa (opłata skarbowa 17 zł) lub zaświadczenie o 
milczącym załatwieniu sprawy w dowolnym okresie po zakończeniu sprawy (bezpłatnie).
2. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie 
drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (art. 83 f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody).
3. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu
albo pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjna karę pieniężną (art. 88 ust. 1 
pkt 5 i 6 ustawy o ochronie przyrody).
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze zgłoszeniem 
złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na
części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości w drodze 
decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa (art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie 
przyrody).

MIEJSCE NA ODRĘCZNY RYSUNEK  określający  usytuowanie  drzewa/drzew  do  usunięcia  w  stosunku  do  granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
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