
                                                                                                                                   ………………………………………… 
                                                                                                                                    Miejscowość, data 
 

                                                                                                         Wójt Gminy Smyków  

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW 

 

 

WNIOSKODAWCA: 

Imię i nazwisko: ....................……………………………………………………......................................... 

Adres: ....................………………………………………………………………………………………..…… 

telefon(y)*: ............................................... ...............................................        

WŁAŚCICIEL(E) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA: 

Imię i nazwisko, adres: …...................……………………………………….…........ 

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

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

1. Teren na którym rosną drzewa: 

 

Adres :  . ………………………………………………..………………………………………......... 

obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: 

 nr:   .....................................................obręb…….............................. 

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony): 

Imię i nazwisko: 

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

………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

telefon(y)* . ............................................... ...............................................       



  Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa 

udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest 

podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy                  

Smyków Bank Spółdzielczy w Kielcach O/Mniów 

Nr konta bankowego: 48 8493 0004 0030 0506 0772 0001 

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa  z informacją 

jakiej sprawy dotyczy. 

 

 



2. Oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia:* 

 

……..… sztuk drzew niżej podanych gatunków  

Lp. Gatunek 

Obwód ( cm) 

pnia na wysokości 5cm i 130 cm od  

gruntu 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3. Oświadczam że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

4. Oświadczam iż znana jest mi treść art. 83f ust. 13 i 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody  

art. 83f ust. 13: „W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych 

oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa                     

w ust. 4.” 

art. 83f ust. 17: „Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono 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, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone 

na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, 

obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.” 

 

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

(data)                (podpis wnioskodawcy) 



 

 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

  

1 Zgoda właściciela(i) terenu na planowane usunięcie drzew (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz działki 
nie jest jedynym właścicielem terenu,  

2 Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Lokalizacja powinna być 
udokumentowana w sposób pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowego drzewa  
w terenie.  

 

 

 

 

 

 

  

 * - pole nieobowiązkowe, służące pomocniczo do jednoznacznej identyfikacji zgłaszanego drzewa w terenie oraz kontaktu                       

z wnioskodawcą. 

 

 

 

 

 

 


