
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/A  LUB  KRZEWÓW 

 

ORGAN, DO KTÓREGO DOKONYWANE JEST 

ZGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Gorzyce 
ul. Sandomierska 75 
39-432 Gorzyce 

WNIOSKODAWCA 

Wypełnia właściciel nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzew/a lub krzewów lub 

posiadacz nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania  
 

Adres korespondencyjny (gdy inny niż adres 

zamieszkania) 

 

Telefon kontaktowy (nieobowiązkowo) 
 

PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY 

Wypełnić, gdy wnioskodawca ustanowił pełnomocnika 

Imię i nazwisko 
 

Adres korespondencyjny 
 

Telefon kontaktowy (nieobowiązkowo) 
 

DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ 

PLANOWANE JEST USUNIĘCIE DRZEWA 

LUB DRZEW 

 

Adres: …………………………………… 

…………………………………………… 

Nr działki/działek:……………………….. 

…………………………………………… 

Obręb:……………………………………. 

Gatunek drzew…………………………… 

Szt. ………………………………………. 

Szt. ………………………………………. 

 

OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK DO 

ZGŁOSZENIA 

Rysunek lub mapka określający usytuowanie 

na nieruchomości drzew planowanych do 

usunięcia, w przypadku posiadacza 

nieruchomości- zgoda właściciela 

nieruchomości, 

CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY LUB 

PEŁNOMOCNIKA 

 

 
Pouczenie: 

1. Zgłoszeniu nie podlegają 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. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do 

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

3. 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). 

4. 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  wprowadzony ustawy 

o ochronie przyrody). 

5. W przypadku nieusunięcia drzewa 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) . 

6. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca 

prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im  



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Gorzyce. Siedzibą Wójta Gminy 
jest Urząd Gminy ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce. Kontakt jest możliwy za pomocą 

telefonu: 15 8362 075; adresu e-mail: l.surdy@gminagorzyce.pl; 
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych 

poprzez adres e-mail: iodo@gminagorzyce.pl 
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:  

o wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z 

realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Gorzycach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia; 

o wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z 

realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Gorzycach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

Rozporządzenia; 
o rekrutacji, rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia; 
o zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia; 
o prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia. 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą 

być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:  
o podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie 

odpowiednich przepisów prawa; 
o podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na 

podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. 

podmioty przetwarzające). 
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 

3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa. 
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:  

o prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 
o prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 
o prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 
o prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 

Rozporządzenia. 
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 

6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy 
w Gorzycach . Przy czym podanie danych jest:  

o obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 
o dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie 

umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności 

urzędowych lub nie zawarcie umowy. 
10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których 

odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji). 

 

http://www.gminagorzyce.pl/j3/index.php/rodo/2735-obowiazek-informacyjny
mailto:l.surdy@gminagorzyce.pl
mailto:iodo@gminagorzyce.pl

