
........................................., dnia ............................... 
.................................................................................................  
 imię i nazwisko właściciela / posiadacza 

 

............................................................................................... 
 adres do korespondencji  

 

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

 

Tel. kontaktowy …………………………………………… 

 

 

 Wójt Gminy Kaźmierz  

 ul. Szamotulska 20 

   64-530 Kaźmierz 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW LUB KRZEWÓW 

Z NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH USUWANYCH NA CELE 

NIE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

(Art. 83f ust. 1 pkt 3a. ustawy o ochronie przyrody ) 

 

   

Jestem:      właścicielem ,      posiadaczem nieruchomości dysponującym zgodą właściciela * 
 

Zgłaszam zamiar usunięcia ……………. szt. drzew. 

 

Miejsce usunięcia drzew(a) ………………………………….………………………………………… 

 (nr ewidencyjny działki) 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 
 (adres nieruchomości, na której rośnie drzewo) 

 

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

 (podpis zgłaszającego) 

 

 

ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZKOWY:  Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzew(a) na nieruchomości na 

tyle szczegółowy aby po 5 latach można było zidentyfikować miejsce, gdzie rosło drzewo / drzewa 

 

Wniosek nie wymaga wniesienia opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r. 

poz., 1827). 

 

Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 §2 ust. z 14 

czerwca 1960r. Kpa ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oświadczam, iż dane zawarte w tym 

wniosku są zgodne z ze stanem faktycznym. 

 

       …………………………………………… 

       Czytelny podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców / pełnomocnika 

*) – niepotrzebne skreślić 

 



Klauzula informacyjna 

dot. przetwarzania danych osobowych dla osób zwracających się 

do Urzędu Gminy w Kaźmierzu  

ze skargami lub wnioskami. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Kaźmierzu z siedzibą w 

Kaźmierzu przy ul. Szamotulskiej 20, kod pocztowy 64-530 Kaźmierz. 

Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując 

korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: 

iod@kazmierz.pl 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa skargi lub wniosku na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze). 

3. W niektórych przypadkach Urząd ma prawo przekazywać Państwa dane dalej, w celu wykonania 

zadań Urzędu. Państwa dane przekazywane będą w szczególności następującym odbiorcom: 

- osobom upoważnionym przez Urząd – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć 

dostęp do danych, celem wykonywania swoich obowiązków; 

- podmiotom przetwarzającym – którym zlecono czynności przetwarzania danych. 

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane 

dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi w Urzędzie, przepisami archiwalnymi. 

5. Mają Państwo prawo zwrócić się do Urzędu z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą 

przetwarzania Państwa danych. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Rady 

ministrów z dnia 8.02.2002r. w sprawie przyjmowania skarg i wniosków (Dz. U. Z 2002r. nr 5 poz. 46 

ze zm.), jest warunkiem ustawowym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a ich niepodanie 

będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia Państwa skargi lub wniosku. 

 

 

…………………………………………..  ……………………………………………… 

 Miejscowość; data     podpis 

 

 

 

 

mailto:iod@kazmierz.pl


PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA PRZY ZGŁOSZENIU 
 

Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55),właściciel 

nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do Wójta Gminy Kaźmierz zamiaru usunięcia drzewa, 

jeżeli obwód pnia  drzewa mierzonego na wysokości 5 cm 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. 

Zgłoszenie, o którym mowa winno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, 

z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

 

Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio: 

 1) nazwy gatunku drzewa; 

 2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: 

  a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, 

  b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa. 

Z oględzin sporządza się protokół. 

Po dokonaniu oględzin Wójt w terminie 14 dni od oględzin może, w drodze decyzji wnieść sprzeciw.  

 

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Wójt nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od oględzin. 

 

Organ, może przed upływem terminu, (14 dni po oględzinach) wydać zaświadczenie o braku podstaw do 

wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do 

usunięcia drzewa. 

 

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

drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

 

Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może wnieść sprzeciw w przypadku: 

1) lokalizacji drzewa: 

 a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, 

 b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub 

 chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 c) na terenach objętych formami ochrony przyrody,  

2) spełnienia przez drzewo kryteriów w sprawie pomników przyrody. 

 

Organ, wnosi sprzeciw jeżeli: 

1) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie; 

2) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia. 

 

UWAGA !!!  
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 uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada 

na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty 

za usunięcie drzewa. 


