
     
………..………………………………….

                                                                                                                                              (miejscowość i data)

..............................................................
               (imię i nazwisko zgłaszającego)

...............................................................                                                                                                                       

   (adres)  

tel. ..........................................................

Wójt Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I  3
59-300 Lubin

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

1. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

 ...............................................................
                                                                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy)

  

Załączniki:
1. Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa (drzew) na nieruchomości.



Informacja dotycząca zmiany 

przepisów w zakresie usuwania drzew

W  związku  ze  zmianą  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody

(Dz. U. z 2018r. poz. 1614 t.j. z późn. zm.) obecnie obowiązują nowe zasady dotyczące usuwania

drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele

niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

W przypadku, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego, 

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

 należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew do Wójta Gminy Lubin, a w przypadku gdy 

zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru 

zabytków - wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zgłoszenie,  o  którym mowa wyżej,  zawiera  imię i  nazwisko wnioskodawcy,  oznaczenie

nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie

drzewa na nieruchomości.

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, 

odpowiednio: nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku 

gdy na tej wysokości drzewo:

a) posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin organ 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.  W przypadku  nieusunięcia  drzewa  przed  upływem  6  miesięcy  od

przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


