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* - niepotrzebne skreślić 

 

           

        Bukowno, dnia ………………………….. 
    

   Burmistrz Miasta Bukowno 

   ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno 
 

Z G Ł O S Z E N I E  

Zgłaszam zamiar usunięcia drzew znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność 

osób fizycznych. Drzewa mają być usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej (Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 i 5 ustawy o ochronie przyrody t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 
 

Zgłaszający: (posiadacz(e), właściciel(e) nieruchomości) 

 

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

……………………………………………………………… …………………………….….. 
(imię i nazwisko)                                                                                                (telefon - pole nieobowiązkowe) 

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(adres(y) / posiadacza(y) nieruchomości) 

Właściciel(e) nieruchomości: (jeżeli zgłaszający nie jest właścicielem nieruchomości) 

(imię i nazwisko, adres),( telefon- pole nieobowiązkowe) 

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

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

Miejsce zamierzonego usunięcia drzew(a): 

 

Działka/i o numerze ewidencyjnym: .................., obrębu ewidencyjnego ............................................. , 
 

położona/e w Bukownie przy ulicy ................................. Nr księgi wieczystej ……………….....…., 
     (pole nieobowiązkowe) 

Obowiązkowy załącznik – rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew na nieruchomości.  

Wykaz drzew(a) wnioskowanych do usunięcia: 

*Uwagi:  

1. Numer inwentaryzacyjny drzewa nadany we wniosku winien być zgodny z numerem usytuowania drzewa na załączniku 

graficznym (rysunek, mapa lub projekt zagospodarowania działki).  

2. Nazwy gatunków drzew winny być podane łącznie z nazwą rodzajową oraz epitetem gatunkowym np.: sosna pospolita 

(zwyczajna), lipa drobnolistna, jałowiec pospolity itp.) 

3. Obwody pni mierzone w cm na wysokości 130 cm. W przypadku gdy na wysokości 130 cm drzewo posiada kilka pni 

należy zmierzyć obwód każdego z tych pni, natomiast gdy na tej wysokości nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio 

poniżej korony drzewa.  

 

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

(data, czytelny(e) podpis(y) Wnioskodawcy / Wnioskodawców) 

W przypadku, gdy posiadaczami nieruchomości jest więcej  niż jedna osoba, wymagane są podpisy pod wnioskiem wszystkich posiadaczy 

 

Nr inw. 
*uwaga 

nr (1)
 

Nazwa gatunku 
*uwaga nr (2) 

Obwód pnia 

na wys. 

130 cm 

*uwaga nr (3) 

 Nr 

inw. 
*uwaga 

nr (1)
 

Nazwa gatunku 
*uwaga nr (2) 

Obwód pnia 

na wys. 

130 cm  

* uwaga nr (3) 
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OŚWIADCZENIA 

Oświadczenie złożone w oparciu o art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) 

Uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.) oświadczam, że posiadam tytuł prawny 

władania nieruchomością a dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

Treść art. 75 § 2 k.p.a.: „Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów 

lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji 

publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności 

za fałszywe zeznania. 

Treść art. 233 § 1 k.k.: „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.” 

 

Oświadczam, iż znana jest mi treść art. 83f ust. 13 i 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.): 

Treść art. 83f ust. 13: „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.” 

Treść art. 83f ust. 17: „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.” 

 

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

(data, czytelny(e) podpis(y) Wnioskodawcy / Wnioskodawców) 

W przypadku, gdy posiadaczami nieruchomości jest więcej  niż jedna osoba, wymagane są podpisy pod wnioskiem wszystkich posiadaczy 
 

Pouczenie: 

1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa owocowe oraz drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm 

nie przekraczają: 

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

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

c.  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew 

2. Zgłoszeniu nie podlegają krzewy 
3. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane 

do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa / drzew. 

4. Usunięcie drzew(a) może nastąpić, jeżeli Organ w drodze decyzji administracyjnej nie wniósł sprzeciwu 

w terminie 14 dni od dnia oględzin 

5. 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). 

6. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie 

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia 

sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego. 

7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, 

jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

8. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wszczęte będzie postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa 

ta 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. 
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Załączniki:  

1. Podpisany przez wnioskodawcę rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego 

odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji 

inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - 

określające usytuowanie drzew w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości; 

2. pełnomocnictwo (w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości);* 

3. zgoda właściciela nieruchomości, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem lub użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości;* 

4. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym 

w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 

r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane;* 

* - niepotrzebne skreślić 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informuję iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bukowno, ul. Kolejowa 16, 32 – 332 

Bukowno, tel. 32 62 61 820 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować  poprzez 

maila: barbarakolacz.ewart@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury związanej z załatwieniem 

zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew(a) na podstawie art. 83-87, 88-89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), jak również w celu realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO,  

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz 

Administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi 

niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi, organy i podmioty uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących 

Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, 

a w pozostałym zakresie (numer telefonu, nr księgi wieczystej działki) jest dobrowolne. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych wymaganych ustawowo jest brak możliwości rozpoznania sprawy przez Organ. 

Podanie we wniosku numeru telefonu oraz numeru księgi wieczystej (w przypadku jej istnienia dla danej 

działki) może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy. Konsekwencją niepodania numeru telefonu będzie 

konieczność ustalenia terminu oględzin z użyciem klasycznej korespondencji – listownego zawiadomienia 

o terminie oględzin.  

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

Data, czytelny(e) podpis(y). 
W przypadku, gdy wniosek jest składany przez więcej niż jedną osobę, wymagane są podpisy pod wnioskiem wszystkich wnioskodawców 

mailto:barbarakolacz.ewart@gmail.com

