
Gzy, dnia…………………….. 

……………………………………………….     

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

 

………………………………………………. 

( ulica, nr domu) 

 

……………………………………………….     

(miejscowość, kod pocztowy)                  

 

……………………………………………….     

(nr telefonu oraz/lub adres e-mail - opcjonalnie) 

 

Wójt Gminy Gzy  

 Gzy  9   

 06-126 Gzy 

 

Z G Ł O S Z E N I E 

ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW/KRZEWÓW 

(dotyczy właścicieli działek będących osobami fizycznymi, którzy zamierzają usunąć drzewa/ 

krzewy na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej – pouczenie poniżej). 

 

Na podstawie art. 83f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zgłaszam/y zamiar usunięcia drzew/krzewów rosnących na działce 

o numerze ewidencyjnym …………… obręb …………………………. położonej  

w miejscowości ………………………………. w gminie Gzy.  

 

Lp. Gatunek drzewa/krzewu 
Obwód drzewa na wysokości 5 cm / 

powierzchnia krzewu w m2 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

W przypadku niewystarczającej ilości miejsca w powyższej tabeli, należy dołączyć rozwinięcie  

w dodatkowym załączniku. 

 

Ponadto oświadczam, że przedmiotowa nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej  

i usunięcie drzew jest związane / nie jest związane* z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

 

 

………………….………………… 

   (data i podpis wnioskodawcy) 

 

*niepotrzebne skreślić



Pouczenie: 

1. W przypadku, gdy nieruchomość na której rośnie zgłoszone do usunięcia drzewo stanowi 

współwłasność, do zgłoszenia należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli. 

2. W przypadku niekompletnego zgłoszenia strona zostanie wezwana do jego uzupełnienia. 

3. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokona oględzin drzewa. 

4. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od 

dnia oględzin. 

5. Zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku, gdy obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm nie 

przekracza: 

- 80 cm -w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 

- 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

- 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków. 

6. W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin 

usunięcie drzew może nastąpić tylko po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

7. Zgodnie z art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.), 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, uwzględniając 

dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji 

administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

8. W celu ułatwienia identyfikacji drzew/krzewów w terenie należy podać ich gatunki oraz ich 

obwody mierzone na wysokości 5 cm/powierzchnie w m2 (dot. krzewów). W przypadku, gdy 

na wysokości 5 cm drzewo posiada kilka pni – należy podać obwód każdego z tych pni.  

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z w/w pouczeniem: 

………………….………………… 

   (data i podpis wnioskodawcy) 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych kontaktowych tj. 

numeru telefonu oraz/lub adresu poczty e-mail w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą  

w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. 

………………….………………… 

   (data i podpis wnioskodawcy) 

 

*niepotrzebne skreślić



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 

2016r. Nr 119, str. 1), - dalej RODO, informuję, iż: 

1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji 

obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy przepisów 

prawa: 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

     - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,   

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,  

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

2. Informujemy, że administratorem danych jest Urząd Gminy w Gzach, z siedzibą Gzy 9, 

06-126 Gzy, reprezentowany przez Wójta Gminy Gzy. Kontakt z administratorem możliwy 

jest w każdy dzień pracy Urzędu w godzinach 8:00-16:00 telefonicznie pod nr: 23 691 31 

22 lub drogą mailową: ug@gminagzy.pl. 

3. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się 

kontaktować drogą mailową na adres: iodo@gminagzy.pl lub telefonicznie: 602 523 360. 

4. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą 

przetwarzane w celach archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji przepisów prawa. 

5. Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na 

podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych. 

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Dane mogą być udostępniane osobom nieuczestniczącym w 

postępowaniu administracyjnym, które wykażą interes/cel faktyczny. 

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora danych osobowych 

lub organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

z siedzibą w Warszawie, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

     

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną. 

………………….………………… 

   (data i podpis wnioskodawcy) 

 

mailto:ug@gminagzy.pl
mailto:iodo@gminagzy.pl


 Załącznik nr 1 

 Rysunek albo mapa określająca usytuowanie drzew/ drzewa/ krzewów na nieruchomości.    



          Załącznik nr 2 

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

Imię i nazwisko/nazwa właściciela lub posiadacza 

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

Adres/siedziba 

 

     OŚWIADCZENIE     

  o posiadanym tytule prawnym do dysponowania nieruchomością. 

Ja, niżej podpisany/podpisana 

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

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

(imię i nazwisko osoby występującej w wnioskiem) 

zamieszkały/zamieszkała 

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

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

(adres) 

oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości położonej w miejscowości 

……………………………, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. 

..............................., obręb ……………………………………, na którym rosną wnioskowane 

do usunięcia drzewa w ilości ……………szt. lub krzewy o powierzchni ……………… m², 

wynikający z prawa: 

1) własności; 

2) współwłasności: 

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

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

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

(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres i wskazanie przysługujących udziałów) 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, 

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 

danych zamieszczonych powyżej. (Art. 233 § 1. Kodeksu karnego - ,,Kto, składając zeznanie mające służyć 

za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”). 

 

    ……………………………… 

                    (data i czytelny podpis) 

 



 

        Załącznik nr 3 

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

Imię i nazwisko/nazwa właściciela lub posiadacza 

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

Adres/siedziba 

 

ZGODA 

właściciela/ współwłaściciela* nieruchomości 

Ja,  niżej podpisany/podpisana 

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

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

zamieszkały/zamieszkała 

………………………………………………………………………………………………….., 

(adres) 

posiadający/posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością położoną  

w …………………………….…. obręb ……………………….. działka o numerze 

ewidencyjnym …………………………., wyrażam zgodę na usunięcie …………………... szt. 

drzew lub/i  ………………................... m2 krzewów (gatunek ……………, obwód 

…………………..), przez …...…………………………………………………...……………..  

(imię i nazwisko posiadacza nieruchomości) 

zamieszkałego/zamieszkałej ……………………………………………………………….….., 

(adres) 

po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Gzy .   

 

Załącznik: 

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością. 

 

 

     ….……………………………… 

          (data i czytelny podpis) 

 

 

*niepotrzebne skreślić



 


