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

......................................................................... 
 (adres zamieszkania) 

......................................................................... 
 (adres zamieszkania – c.d.) 

......................................................................... 
 (numer telefonu) 

................................................... 
(miejscowość, data) 

Wójt Gminy Krasne 

36-007 Krasne 121

Z G Ł O S Z E N I E 

Zamiaru usunięcia drzew stanowiących własność osób fizycznych 
usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) zgłaszam zamiar usunięcia drzew w ilości ………………. sztuk 

rosnących na działce nr ewidencyjny ....................... położonej w miejscowości  ……….........…….. 

Pouczenie: 
- z postępowania wyłączane są drzewa, 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 drzew

1. Oświadczam, że jestem właścicielem działki i granice nieruchomości są mi znane. Usunięcie drzew/a
nie naruszy praw innych osób.

2. Oświadczam, że usunięcie drzew/a nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Wnoszę o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (wydanie

zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł, którą należy wnieść na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Krasne: Express Bank Spółdzielczy Oddział Krasne, 36-007 Krasne 121:
38 9176 1048 2001 0001 1400 0001), w sytuacji zamiaru usunięcia drzew/a przed upływem 14 dnia
od dnia oględzin  TAK  NIE

…………………………………………………… 
(podpis właściciela) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego przeze mnie numeru telefonu, celem przyspieszenia realizacji 
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. 

…………………………………………………… 
(podpis zgłaszającego) 



4. Załącznik do zgłoszenia: 
 

Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewów na nieruchomości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia (nieobowiązkowe): 
 

Lp Gatunek drzewa Obwód pnia zmierzony  
na wysokości 5 cm [cm] Ilość [szt] 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
 
„Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Krasne (36-007 Krasne 121). W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Danielem Panek, e-mail: daneosobowe@gminakrasne.pl. Szczegółowe informacje 
dotyczące tego jak przetwarzane są Państwa dane osobowe są dostępne na naszej stronie internetowej http://www.gminakrasne.pl/biuletyn-
informacji-publicznej/rodo/ lub w siedzibie Urzędu Gminy Krasne.” 

mailto:daneosobowe@gminakrasne.pl
http://www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/rodo/
http://www.gminakrasne.pl/biuletyn-informacji-publicznej/rodo/


PROCEDURA: 

1. Pracownicy Urzędu Gminy Krasne, wykonują oględziny i pomiary drzew zgłoszonych do 
wycinki w terminie 21 dni od daty wpływu zgłoszenia. 

2. W przypadku, gdy podczas oględzin nie stwierdzi się przeciwskazań do wycinki drzew 
wskazanych w zgłoszeniu, wnioskodawca może wyciąć drzewa: 
a) po upływie 14 dni od dnia oględzin (tzw. cicha zgoda) 

lub 
b) po otrzymaniu zaświadczenia o braku przeciwskazań do wycinki (po dokonaniu opłaty 

skarbowej w wysokości 17 zł). 
3. W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, 

usunięcie drzew może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
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