
 
 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW, KRZEWÓW,
* 

o którym mowa w art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)
 

 
 

 

Organ, do którego dokonywane jest zgłoszenie 

 

Wójt Gminy Suwałki 

ul. Świerkowa 45 

16-400 Suwałki 
 

WNIOSKODAWCA  (właściciel/właściciele nieruchomości) 
Imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

Nr domu 

 

Nr lokalu Telefon 

PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY (wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika) 
Imię i nazwisko pełnomocnika wnioskodawcy 

 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

Nr domu 

 

Nr lokalu Telefon 

 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ MAJĄ BYĆ USUNIĘTE DRZEWA, KRZEWY
* 

Jako właściciel nieruchomości o numerze geodezyjnym ……………………….… położonej 

w miejscowości …………………………………, na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), zgłaszam 

zamiar usunięcia poniżej wymienionych drzew, krzewów
*
 z mojej nieruchomości na cele nie 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

 

WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW ZGŁOSZONYCH DO USUNIĘCIA 

L.p. Nazwa gatunkowa 

drzewa/krzewu 

W przypadku drzew - obwód pnia mierzony                                                     

na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu [cm], 

w przypadku krzewów – powierzchnia 

zakrzewienia [m
2
] 

Miejscowość                        

i numer działki 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

   

 

 

    

 

    

 



 
 

Zapoznałem(am) się z przepisem artykułu 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) o następującej 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 usunięte drzewa.”. 

 

Do wniosku dołączam: 

 

1. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie zgłoszonych do usunięcia drzew, 

krzewów
*
 w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych 

położonych na tej nieruchomości; 

2. Inne: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………..…………………………………… 
                                                        Data i czytelny(e) podpis(y) właściciela/współwłaścicieli lub pełnomocnika 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

UWAGA: Nie zgłaszamy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego 

na wysokości 5 cm nie przekracza: 

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego; 

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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 począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Suwałki jest: Wójt Gminy 

Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl 

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gmina.suwalki.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. 

5. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 

7. Jednocześnie posiada Pan/Pani możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych osobowych. 

8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.  

9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.  

11. Udostępnione dane przez Pani/Pana podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 


