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 ……………………, dnia………….20….. r. 
       

 (miejscowość, data) 

 
Wnioskodawca (właściciel/e  lub współwłaściciel/e nieruchomości): 

...............................................................................….  
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

.............................................................................……  
(adres, ewentualnie: tel. kontaktowy, adres e-mail) 
1) ..............................................................................… 
    ..............................................................................… 

2) ..............................................................................…   Wójt Gminy Niechlów 

    ..............................................................................…   ul. Głogowska 31 

Oznaczenie pełnomocnika (jeżeli jest ustanowiony):    56-215 Niechlów 

................................................................................... 

...................................................................................  
(imię, nazwisko, adres, ewentualnie: tel. kontaktowy, adres e-mail) 
 
 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW 
 

Jako właściciel*/właściciele*/pełnomocnik*, zgłaszam/y* zamiar usunięcia……………………..…..szt. 
drzew(a) z nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 
………………………………………………………………………położoną  w ………………………………………………………………………….. 
 

W załączeniu przedkładam rysunek / mapkę* określającą usytuowanie drzew(a)* na nieruchomości                      

(w odniesieniu do granic nieruchomości i istniejących obiektów budowlanych). 

Dodatkowe informacje (np. gatunek drzewa, obwód pnia ustalony na wys. 5 cm, powód usunięcia): 

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

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

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

 

Jednocześnie świadomy skutków składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego oświadczam, że wycięcie nie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz że dane 

zawarte we wniosku i jego załącznikach są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 
Do wniosku załączam: 

 zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem); 

 pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony  za 
zgodność z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie); 

 dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł; 
 
 

........................................................................................................... 

                      (czytelny podpis/y wnioskodawcy/ów lub osób umocowanych 
                                      do reprezentowania wnioskodawcy) 

Niepotrzebne skreślić* 
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UWAGA: 

 

Obowiązkowi zgłaszania nie podlegają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 

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

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

 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

 

Pouczenie: 

 

1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być wyłącznie osoba fizyczna 

posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie,       

w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie 

dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych      

w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony 

odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 1, 2, 2a, 3 ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego). 

2. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych we wniosku, właściwy 

organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. 

3. 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. 

4. Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin 

drzewa.  

5. Po dokonaniu oględzin organ 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. 

6. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin 

usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Niechlów reprezentowany przez Wójta 
Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów.  

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się inspektorem Ochrony 
Danych (IOD): Inspektor Ochrony Danych Tomasz Wadas iod@niechlow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zgłoszenia, wniosku o zamiarze usunięcia 
drzew/krzewów i wydania zezwolenia na usuniecie drzew/krzewów. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.  

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz 
przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich 
sprostowania.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
profilowaniu.  

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/(a) oświadczam, że zostałem (am) poinformowany(a) o treści Klauzuli informacyjnej                             

o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Niechlów, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 

 

 

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

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                                    (podpis osoby składającej oświadczenie) 

       

 

         

 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:iod@niechlow.pl
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