
        Sułkowice, dnia …..…………………….. 
 
 
 

Burmistrz Gminy Sułkowice 
       Rynek 1 
       32 – 440 Sułkowice 

 
 

ZGŁOSZENIE PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW 
 
 

WNIOSKODAWCA 
Wypełnia właściciel nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa lub drzew 

Imię i nazwisko 
……………………………………………………………………..... 

Adres zamieszkania  

……………………………………………………………………..... 

Adres korespondencyjny  
(gdy inny niż adres zamieszkania) 

……………………………………………………………………..... 

Telefon kontaktowy 
(dobrowolnie – podanie jest równoznaczne ze zgodą na 
przetwarzanie zgodnie z załączoną klauzulą 
informacyjną) 

……………………………………………………………………..... 

WŁAŚCICIEL/E NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA 
Wypełnić w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel 

Imię i nazwisko, adres 

 

.……………………………………………...……………………..... 

.……………………………………………...……………………..... 

.……………………………………………...……………………..... 

.……………………………………………...……………………..... 

DANE NIERUCHOMOŚCI,  
Z KTÓREJ PLANOWANE JEST 
USUNIĘCIE DRZEWA LUB DRZEW 

Adres: ……………………………...………………….…………… 

……………………………..……………..………...…..…………… 

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

………………………………………………...…..………………… 

Miejscowość….………………………….…..…….………………. 

OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK 
DO ZGŁOSZENIA 

- rysunek lub mapa określający usytuowanie na nieruchomości 
drzewa lub drzew planowanych do usunięcia 
- zgoda współwłaściciela/i nieruchomości na usunięcie drzew 

CZYTELNY PODPIS 
WNIOSKODAWCY 
LUB PEŁNOMOCNIKA ……………………………………………………………………..... 

 
  



DRZEWA DO USUNIĘCIA 
 

Lp. 
NR DRZEWA 

NA MAPIE 
GATUNEK 
DRZEWA* 

OBWÓD PNIA* 
Obwód pnia drzewa mierzony jest na wysokości 5 cm,  
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 
    

    

    

    

    

*kolumny 3 i 4 są nieobowiązkowe 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej  

 

……….....................     …....................................................... 
(data)      (podpis wnioskodawcy 

    lub pełnomocnika) 
 
 
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. W przypadku usunięcia drzewa/drzew 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). 

3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia 
drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela  nieruchomości, w drodze decyzji 
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy 
o ochronie przyrody). 

4. W przypadku nieusunięcia drzewa/drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie 
może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody). 

 

 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych),  zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: iodo@sulkowice.pl 

3) dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań 

gminy w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów -  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.142), 

Dane nieobowiązkowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy 

4) dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa  

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody, 

6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów, 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie (telefon) jest 

dobrowolne. 

 


