
                    

 Miejsce na pieczęć Urzędu                                                                                  Jordanów Śląski, dnia……………………………
                                                      

 

 

 

 

 

 

 

         Wójt Gminy Jordanów Śląski 

         ul. Wrocławska 55 

                  55-065 Jordanów Śląski  

 

ZGŁOSZENIE  

ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW* 

   

    WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI) 

Imię i nazwisko  
 
 

Miejscowość:  Kod pocztowy:  

Ulica 
 

Nr domu:  
 

  Nr lokalu:  
 

Telefon:                                                                                           e-mail:                                                                                                     

 

 

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

usunięcia - na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - drzewa/drzew* 

rosnącego/rosnących* na terenie nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w 

miejscowości…………………………………………………………………………,ul.…………………………………………………………….,                        

nr ……………., nr działki…………………………………………………………………….. 

 

C WYKAZ DRZEW ZGŁOSZONYCH DO USUNIĘCIA                                                                  

Nr
**
 Nazwa gatunku

***
 

Obwód pnia drzewa 

[cm] mierzony na  

wys. 5 cm **** 

Obwód pnia drzewa 

[cm] mierzony na 

wys. 130 cm *****  

Nr działki/ 

arkusz mapy/obręb 

     

     

     

     

     

 

* wybrać właściwe 

**
 

Nr drzewa nadany w rubryce (C) powinien być zgodny z nr usytuowania drzewa naniesionym w rubryce (D) lub w załączniku 
nr 3 

***
 

Podanie łącznie nazwy rodzajowej oraz epitetu gatunkowego np. żywotnik zachodni, brzoza brodawkowata, sosna czarna
 

  ****

 

   W przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni. Jeżeli nie posiada pnia – obwód 
pnia poniżej korony.  

*****

 

Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, należy podać obwód każdego z tych pni. Natomiast, gdy korona 
drzewa znajduje się poniżej 130 cm należy podać obwód pnia mierzony tuż pod koroną i ten fakt opisać. 
 

  

 



 

D 
RYSUNEK OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE DRZEWA/DRZEW DO USUNIĘCIA (W ODNIESIENIU DO GRANIC 

NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ISTNIEJĄCYCH LUB PROJEKTOWANYCH NA TEJ NIERUCHMOŚCI)
 
 

 

                                     

 

  

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                        

 

 

Zapoznałem(am) się z przepisem, o którym mowa w art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

o treści: „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.” 

Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem* działki o której mowa we wniosku i posiadam do niej tytuł prawny. 

Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego oświadczam, iż dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
  

                                                             

 

         ………………………………………………………………
 

                                                   czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców 
 

 

 

 

 Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: numer telefonu i adres e-mail były 

przetwarzane przez Urząd Gminy Jordanów Śląski w celu ustalenia daty wizji lokalnej oraz poinformowania 
o ewentualnych brakach formalnych do złożonego wniosku. Zgoda może być w każdym momencie wycofana 
poprzez pisemny wniosek. 

 
 

                                                                                     ………………………………………………………………………………… 
                                                                          czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców 

 
 
 

 
 
 
 

E Do wniosku dołączam: 

1 
W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis 
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty opłaty 
skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa*  

2 Dokumentację fotograficzną  - ilość ………… szt. fotografii*  

3 Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew do usunięcia (w odniesieniu do granic nieruchomości  
i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości)* – jeżeli nie wskazano w rubryce (D) 



 
  Ważne Informacje ! 

Uwaga: W myśl ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zgłoszenie/zezwolenie na usunięcie: 

1. Drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 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. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 
rolniczego. 
3. Drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru 
zabytków lub na terenach zieleni. 
 

Na terenach objętych ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu (Ślężański Park Krajobrazowy) 
istnieje ponadto szereg innych zakazów związanych z planem ochrony Parku, z którymi należy się zapoznać. 
Należy też zachować szczególną ostrożność usuwając drzewa na posesjach  graniczących np. z drogą 
publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki a drzewa rosną 
na terenie   np. pasa drogowego. 
Przystępując do usuwania drzew należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków. W naszym regionie 
drzewa stanowiące siedliska chronionych gatunków zwierząt (np. w postaci gniazd i budek lęgowych) 
można usuwać   od 1 września do 31 marca. 
W przypadku drzew zlokalizowanych na terenie wpisanych do rejestru zabytków  zgłoszenie/wniosek należy 
wnieść do Konserwatora Zabytków.  
W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik właściwego organu dokonuje oględzin drzewa i 
sporządza stosowny protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod 
warunkiem, że tut. Organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie 
zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie 
ponownego zgłoszenia zamiaru jego usunięcia. 
Za usunięcie drzewa bez zachowania ww. procedury administracyjnej a także w przypadku sprzeciwu, 
naliczana będzie kara pieniężna. 
 

 
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminie Jordanów Śląski,  jest Urząd Gminy Jordanów Śląski 55-065 

Jordanów Śląski, tel. 71-3911582, reprezentowana przez Wójta Gminy Jordanów Śląski (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator 

przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem danych osobowych w Urzędzie Gminy za pomocą 

adresu elektronicznego iod@huczynski.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach: 

1) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminie Jordanów Śląski,  

2) realizacji umów, 

3) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na  podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i 

celu określonym w treści zgody. 

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) upoważnieni pracownicy Administratora, 

2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla 

Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, 

3) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: Policja, prokurator, 

4) podmioty współpracujące z Administratorem, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i 

w celach w niej wskazanych. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 2, a po tym czasie w zakresie 

wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia: 

1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania, 

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z 

art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), 

3) prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, 

4) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co jednak nie będzie 

miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed 

skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody, 

5) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO 

z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO, 

6) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach związanych z marketingiem 

bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z 

takim marketingiem bezpośrednim. 

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 

Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

8. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


