
Dane właściciela nieruchomości:     ……….……………………………………… 
(miejscowość, data) 

……………………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 

……………………………………………………… 
(Adres) 

……………………………………………………… 
(Kod pocztowy) 

……………………………………………………… 
(telefon kontaktowy) 

Wójt Gminy  

Kocierzew Południowy 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA 

 

1. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ DRZEWO MA BYĆ USUNIĘTE. 

 

Miejscowość, nr posesji………………………..………………….. nr działki…………………………… 

Miejscowość, nr posesji………………………..………………….. nr działki…………………………… 

Miejscowość, nr posesji………………………..………………….. nr działki…………………………… 

2. OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA 

Dla każdego drzewa należy podać obwód pnia zmierzony na wysokości 5cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, 

b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa 

 

1. …………………………………………………..……………………………………………………………. 
(gatunek)      (obwód) 

2. …………………………………………………..……………………………………………………………. 
(gatunek)      (obwód) 

3. …………………………………………………..……………………………………………………………. 
(gatunek)      (obwód) 

4. …………………………………………………..……………………………………………………………. 
(gatunek)      (obwód) 

5. …………………………………………………..……………………………………………………………. 
(gatunek)      (obwód) 

6. …………………………………………………..……………………………………………………………. 
(gatunek)      (obwód) 

7. …………………………………………………..……………………………………………………………. 
(gatunek)      (obwód) 

8. …………………………………………………..……………………………………………………………. 
(gatunek)      (obwód) 

9. …………………………………………………..……………………………………………………………. 
(gatunek)      (obwód) 

10. …………………………………………………..……………………………………………………………. 
(gatunek)      (obwód) 

11. …………………………………………………..……………………………………………………………. 
(gatunek)      (obwód) 

12. …………………………………………………..……………………………………………………………. 
(gatunek)      (obwód) 

  



 

3. RYSUNEK LUB MAPKA OKREŚLAJĄCA USYTUOWANIE DRZEWA/DRZEW NA NIERUCHOMOŚCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k. za składanie fałszywych zeznań, że 

posiadam aktualny tytuł prawny do władania nieruchomością na której znajdują się planowane do usunięcia drzewa. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art.83f ust 9 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614)  w przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów 

wskazanych w ust. 5, właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. 

Zgodnie z art.83f ust 13 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614)  „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.” 

Zgodnie z art. 83f ust 17 ustawy o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614)  „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.” 

 

…….………………………………………………… 
(podpis) 



Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: 

Informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt  Gminy w Kocierzewie Południowym, zwany dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: magdalena@kuszmider.com.pl. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

realizacji obowiązków nałożonych przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. , poz. 

1614) oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy. 

3) podanie danych Pani/Pana jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z przepisami 
prawa 

4) posiada Pani/Pan prawo do: 

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, 

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

• przenoszenia danych, 

• wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, chyba, że ADO może 

przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.  

• przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

• przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora. 

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/ustawowym/warunkiem zawarcia umowy/i/lub 

warunkiem wszczęcia postępowania, a ich niepodanie będzie skutkowało: 

pozostawieniem wniosku/podania bez rozpatrzenia.   

6) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa 

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym. 

 

Oświadczam, iż powyższą informację przyjąłem/łam do wiadomości 

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

 (data i podpis) 

 

 


