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ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW 

 

- dotyczy właścicieli nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, 

którzy chcą usunąć drzewo  

w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
Osoba zgłaszająca zamiar usunięcia drzew powinna: 

 Złożyć zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew – druk ROŚ-10-01 

Druk zgłoszenia do pobrania: 

 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, Segment B, biuro numer 2, 

 lub na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Złożenie dokumentów:  

Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 

sekretariat, Segment A Urzędu, I piętro, biuro nr 16. 

Szczegółowych informacji dot. sposobu wypełnienia zgłoszenia udzielają pracownicy: 

Referat Ochrony Środowiska, Segment B, biuro numer 2, tel. 61 8925 817 

 

Godziny obsługi interesantów: poniedziałek 9:00-17:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30. 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 
Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Skokach w terminie 21 dni od dnia złożenia  zgłoszenia dokonuje oględzin 

nieruchomości. Po upływie 14 dni od daty lustracji terenu, w przypadku barku sprzeciwu w drodze decyzji, 

można usunąć drzewo. 

 

 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 
1. Pobierz i wypełnij druk zgłoszenia ROŚ-10-01. 

2. Złóż zgłoszenie w sekretariacie, Segment A Urzędu, piętro, biuro nr 16 lub prześlij pocztą na adres Urzędu 

lub na podany w BIP adres elektronicznej skrzynki podawczej. 

3. W przypadku gdy zgłoszenie nie będzie zawierać wszystkich wymaganych elementów, otrzymasz 

postanowienie o obowiązku  uzupełnienia zgłoszenia. 

3. Poczekaj na informację o terminie oględzin. 

4. Po upływie 14 dni od dnia oględzin, w przypadku gdy nie otrzymasz sprzeciwu w formie decyzji, możesz 

przystąpić do prac związanych z usunięciem drzewa. 

 
OPŁATY 
Brak 
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TRYB ODWOŁAWCZY 
W przypadku otrzymania sprzeciwu w drodze decyzji,  przysługuje Ci odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Pile (ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła), za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy 

Skoki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

 
 Zgłoszenia dokonuje się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób 

fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

 Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia 

drzewa mierzonego na wysokości 5 cm 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 gatunków drzew, 

 W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie 

drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, 

 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. 

 W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu 14 dni od daty 

oględzin w terenie oraz usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu, burmistrz wymierza administracyjną karę 

pieniężną. 

 Dodatkowych informacji udzieli pracownik Referatu Ochrony Środowiska  – Krzysztof Mańka, Segment B 

Urzędu, biuro numer 2, tel. 61 8 925 817. 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134 ze 

zmianami). 
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