
U r z ą d  M i e j s k i  w  M o s i n i e  
pl. 20 Października 1  62-050 Mosina 
tel. +48 61 8109-500   fax +48 61 8109-558 
www.mosina.pl   boi@mosina.pl 

 

Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

Wnioskodawca: 
 
……………………………………      Mosina, dnia ………………………… 
 Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 
               
……………………………………………..                                                                      Burmistrz 
Adres wnioskodawcy        Pl. 20 Października 1  
          Gminy Mosina    
……………………………………      62-050 Mosina 
Telefon kontaktowy 
 
 
Pełnomocnik: 
 
……………………………………      
 Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy 
               
……………………………………………..                                                                      
Adres wnioskodawcy             
         
……………………………………       
Telefon kontaktowy 
 
    

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW 
 
1. Oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo/drzewa (numer ewidencyjny działki, obręb)  

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

4.   Nazwa gatunku drzewa/drzew przeznaczonych do usunięcia*1: 

Lp. Nazwa gatunku 
drzewa 

Obwód pnia 
drzewa 

mierzonego 
na wysokości 
5 cm od ziemi 

Obwód pnia 
drzewa 

mierzonego 
na wysokości 

130 cm 
od ziemi1 

Lp. Nazwa gatunku 
drzewa 

Obwód pnia 
drzewa 

mierzonego 
na wysokości 

5 cm 
od ziemi 

Obwód pnia 
drzewa 

mierzonego 
na wysokości 

130 cm  
 od ziemi1 

        

        

        

        

        

        

        

                                                 
1 W przypadku, gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni należy podać obwód każdego z tych pni, a jeżeli nie posiada pnia na wysokości 
130 cm, należy podać obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa. 
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5. Miejsce, z którego planowane jest usuniecie drzewa/drzew  

(wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów, aktualnego sposobu korzystania 
z nieruchomości: np. działka budowlana, nieużytki, park, zieleniec, pas drogowy drogi publicznej, użytki rolne, … inne) 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

6. Usunięcie drzewa/drzew wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej: 

TAK/NIE (niepotrzebne skreślić) 

 

 
 

      ……………………………………………………………………. 
Data i podpis (wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości 

 

Pouczenie: 
1. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu 

pnia ustalonego na wysokości 5 cm. Jeśli drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, jeśli nie posiada – obwodu pnia 
poniżej korony drzewa. Z oględzin sporządza się protokół. W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może, w drodze decyzji 
administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. 

2. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają: 
a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

3. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także 
pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 
pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody). 

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia 
drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela  nieruchomości, w drodze decyzji 
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17  ustawy 
o ochronie przyrody). 

5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego wycięcie może 
nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody) . 

6. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik 
patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im  pełnomocnictwa oraz odpisy innych 
dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego). 

7. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą 
powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. 
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. 


