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                                          (miejscowość)                      (data) 

 

                   

                            WÓJT GMINY ŁANIĘTA 

                                               ŁANIĘTA 16 

                                 99 - 306 ŁANIĘTA 
 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW  
 

WNIOSKODAWCA 

(wypełnia właściciel/posiadacz nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzew) 

Imię i nazwisko 

 

…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 
 

Adres zamieszkania  

 
…………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………. 
 

Telefon kontaktowy (dane nieobowiązkowe) 

 

…………………………………………………………. 
 

Oznaczenie nieruchomości, z której drzewa 

mają być usunięte  

 

Nr działki/działek: ………………………...…………... 

…………………………………………………………. 

Obręb ewidencyjny: …………………………………... 

…………………………………………………………. 

        ZAŁĄCZNIKI: 
1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew na nieruchomości (obowiązkowy).                 

2. Zgoda właściciela(i) nieruchomości na planowane usunięcie drzew w przypadku,  

    gdy wnioskodawcą jest posiadacz nieruchomości (jeśli dotyczy). 

 

           Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym. 
           Oświadczam, iż drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
 

 

 

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

                                 (podpis wnioskodawcy) 

 

Pouczenie: 

1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają: 

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

2. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej                

do rejestru zabytków lub na terenach zieleni. 

3. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo 

wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5         

i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody). 



4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego usunięcie może 

nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody). 

5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia 

drzewa złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 

nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela  nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, 

obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody). 

6. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik 

patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych 

dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). 

7. Opłatę skarbową z tytułu udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Łanięta 

Bank Spółdzielczy – nr: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200. 

Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy.  

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej. 

 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa 

i  obwodu  pnia  drzewa  mierzonego  na  wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku,  gdy  na  tej  wysokości  drzewo 

posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.  

2. Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia 

wniesionego do organu. W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane 

do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność 

zgłaszającego podczas umówionych przez organ oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich 

przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia 

skutecznych oględzin. W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew 

zgłoszonych do usunięcia, 14 dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na 

nieruchomości.    

3. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Za dzień 

wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, 

o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.  

4. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego 

uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Nałożenie przez organ obowiązku uzupełnienia zgłoszenia 

w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016 Administrator 

Danych przekazuje następujące informacje: 

I. Administratorem Pani/Pana danych w Urzędzie Gminy Łanięta jest Wójt Gminy Łanięta z siedzibą w Łaniętach, 

Łanięta 16, 99-306 Łanięta. 

II. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Modrzejewski, kontakt: inspektor@kiodo.pl, tel. 544 544 001. 

III. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z ochroną terenów zieleni                           

i zadrzewień, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze) w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

IV. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia (np. w zakresie obsługi IT, 

usługi kurierskie). 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez 

okres 5 lat, w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

VI. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 

prawo do przenoszenia swoich danych. 

VII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia. 

VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest 

obligatoryjne, na podstawie art. 83f ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020,      

poz. 55 z późn. zm.). 

IX. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

X. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

mailto:uglanieta@op.pl
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