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..……………………….......   

        (imię i nazwisko)                                                                  Zawonia, dnia…………………….. 

..…………………………… 

 

…………………………….  

 

 

        Wójt Gminy Zawonia 

ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia 

 

 

 

Z G Ł O S Z E N I E 

 
Zamiaru   usunięcia  drzewa/drzew szt. ………..rosnących na nieruchomości nr……………. 

 

Obręb ……………………….przy ulicy……………………………  w ………………………. 

                                                                                                                    (podać miejscowość)   

 

Działka stanowi własność………………………………………………………………. 

 

Działka stanowi współwłasność………………………………………………………… 

                                                                   (podać jeżeli dotyczy) 

 

Podstawa prawna – art.83f ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 

 

 

                                                                                         ……………………………………….. 
                                                                                                                           (podpis właściciela/współwłaściciela) 

 

                                                                                        ………………………………………... 
                                                                                                                           (podpis właściciela/współwłaściciela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- mapka /rysunek określająca usytuowanie drzew  na nieruchomości 

- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew 
Informacje dodatkowe: 
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Na usunięcie 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 drzew  

d) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego 

zezwolenie  i zgłoszenie nie obowiązuje. 

 

Zgodnie z art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody „ Po dokonaniu oględzin, organ   o którym mowa 

w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść 

sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie” 

Zgodnie z art. 83f ust. 13 w przypadku nieusunięcia drzewa w terminie 6 miesięcy od 

przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia 

Zgodnie z art. 122f § 1 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) „Na wniosek strony  organ  administracji 

publicznej, w drodze postanowienia  wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy”. Za 

wydanie zaświadczenia obowiązuje opłata skarbowa 17.00 zł (słowie: siedemnaście zł.) Podstawa 

prawna : część II. ust.21 kol.2 załącznika do  ustawy  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

Dz. U. z 2016 r. poz. 18-27). 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zawonia z siedzibą, ul 

Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, którą reprezentuje Wójt Gminy Zawonia. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, pana Marka Adamaszka, z którym można 

kontaktować się mailowo iod@zawonia.pl lub telefonicznie +48 608 294 903 . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze wynikającego z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 

c 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). 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:  Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, 

podmioty świadczące dla Administratora usługi: kuriersk prawne oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy 

legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych 

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

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres przewidziany w instrukcji 

kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych. 

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. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo 

do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie Administratorowi wykonania 

nałożonego ustawami obowiązku określonego w pkt. 3.  

 
 

………….…………………………………. 

(miejscowość, data, podpis wnioskodawcy) 

mailto:iod@zawonia.pl

