
Zgłaszający (właściciel posiadacz)*    Brzeźnica, dnia ................................... 
 
nazwisko i imię/ nazwa..........................................................   
             
………………................................................................... 
 
adres.................................................................................... 
                                        
telefon kontaktowy............................................................... 
                         

Wójt Gminy Brzeźnica   
ul. Krakowska 109 
34-114 Brzeźnica 

 
Zgodnie z art. 83f ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz.U 2018r., 

poz.142 z późn.zm) zgłaszam zamiar usunięcia drzew z nieruchomości oznaczonej jako działka 

nr......................................................................... obręb .............................................................. położonej 

w ……………..………………………….. której jestem właścicielem, posiadaczem na podstawie 

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

       (wymienić tytuł prawny władania nieruchomością) 
Zgłoszenie obejmuje : 

1. Następujące drzewa: 

lp. Nazwa gatunkowa drzewa Obwód pnia (w cm) na wys. 5cm 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Oświadczenia 

Oświadczam, że wyżej wymienione drzewa pochodzą z zadrzewień stanowiących moją własność, oraz że 
znane mi są granice działki, na której one rosną.  

 

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

         podpis posiadacza/y nieruchomości  (wszystkich) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pouczenie 
1. Do zgłoszenia należy dołączyć mapę lub rysunek określający usytuowanie wszystkich podanych 

w zgłoszeniu drzew w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub 
budowanych na tej nieruchomości. 

2. Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia nie dotyczy krzewów  rosnących w skupisku do 25 m2  
3. Zgłoszenie dotyczy drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają; 

 80cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych),  
 65cm (dot. kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych), 
 50cm (dot. pozostałych drzew).  

4. Po dokonaniu zgłoszenia pracownik urzędu dokonuje w ciągu 21 dni oględzin zgłoszonych drzew 
i przez 14 dni od daty oględzin  Wójt Gminy Brzeźnica  może wnieść sprzeciw blokujący wycinkę. 
Jeśli Wójt Gminy Brzeźnica nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) wówczas można dokonać 
wycinki.  

5. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia 
jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne 
będzie ponowne dokonanie zgłoszenia). 

6. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także 
w przypadku sprzeciwu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. 

7. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi 
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z 
prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na 
której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na 
właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie 
drzew.  

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
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, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brzeźnica jest: Wójt 
Gminy Brzeźnica z siedzibą Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy  Brzeźnica adres e-mail: 
iod@brzeznica.pl 

3) przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji ustawowo nałożonych zadań publicznych 
wykonywanych przez Urząd Gminy Brzeźnica, tj. wynikających z obowiązujących przepisów prawa – z 
zaznaczeniem, że ilekroć pozyskiwanie i przetwarzanie danych jest wyraźnie uregulowane prawem nie 
zachodzi potrzeba realizacji obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 i 2 RODO;  

4) w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i pomocne w celu realizacji w/w zadań, 
wykonywania umów, zleceń, rekrutacji oraz innych zobowiązań prawnych i przetwarzane będą 
wyłącznie w tym celu; 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec 
przekazywania Państwa Danych osobowych innemu Administratorowi Danych; 

6) dane mogą być udostępniane przez Administrator Danych jedynie podmiotom uprawnionym na mocy 
przepisów prawa; 

7) podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt e i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych; 

8) ma Pani /Pan prawo uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej: 
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora; 
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze; 
d) ewentualnym źródle pozyskania danych; 
e) prawo sprostowania Państwa danych; 
f) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach 

odbiorców, którym dane te są udostępniane; 
g) planowanego okresu przechowywania danych; 
h) oraz inne wynikające z Rozporządzenia.  

9) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisów szczególnych; 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;  
11) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

mailto:iod@zator.pl


 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd  Gminy Brzeźnica z siedzibą w Brzeźnicy, ul. Krakowska 109, 
34-114 Brzeźnica, moich danych osobowych zawartych w formularzu / wniosku w celu i zakresie 
niezbędnym do prowadzenia sprawy objętej niniejszym wnioskiem. 

 

           ............................................................. 
               data i podpis osoby wyrażającej zgodę 


