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ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 
 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – druk NG-11-01 

Druk wniosku do pobrania: 

 w Sekretariacie (parter), 

 lub na stronie internetowej www.nekla.eu 

 I piętro, pokój nr 14. 

Dopuszcza się złożenie wniosku na innym druku niż wymieniony lub napisanego odręcznie. 

Do wniosku należy załączyć: 

 rysunek albo mapka określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości 

 zgoda współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem) 

 pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony za zgodność 

z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie); 

 dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa -17 zł  

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Urząd Miasta Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 

Złożenie dokumentów:  

 Parter, Sekretariat, tel. (61) 43-86-011, e-mail: nekla@gminanekla.pl 

Odbiór dokumentów:  

Piętro I , Pokój nr 14,  

Godziny obsługi klientów:  

poniedziałek 8:00-16:00, wtorek-piątek 7:00-15:00 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 
Usunięcie drzewa może nastąpić po upływnie terminu na wniesienie sprzeciwu, tzn. 14 dni od daty oględzin, 

które następują w terminie 21 dni od daty zgłoszenia. 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek. 

2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki. 

3. Złóż wniosek w sekretariacie Urzędu (parter) lub w pokoju numer 14 (I piętro). 

4. Termin oględzin zostanie wyznaczony przez pracownika zajmującego się sprawą, o czym wnioskodawca 

zostanie poinformowany listownie bądź telefonicznie.  

5. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.  

6. Decyzja zostanie dostarczona pocztą  

7. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.  

8. Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia 

drzewa.  

 

OPŁATY 
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.  

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu - 17 zł. 

TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Poznaniu (Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań) w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie 

wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Nekla. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

http://www.nekla.eu/
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 Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Gibowski, tel. (61)-43-73-186, e-mail: 

m.gibowski@gminanekla.pl, Pani Marta Kubiak-Łysik tel. (61)-43-73-188, e-mail: m.kubiak-

lysik@gminanekla.pl  

 

PODSTAWA PRAWNA 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2009r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 55) 

 Ustawa o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546) 
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