
                                                                                 ..………….... dnia ……….……. 
…………………………………… 

    (imię i nazwisko lub nazwa) 

 

……………………………………….. 

(adres zamieszkania lub siedziby) 

         Wójt Gminy Wiśniew 
telefon: ……………………………. 

 

 

ZGŁOSZENIE 

Zgłaszam planowane usunięcie drzew / krzewów w ilości ............. szt. rosnących na 

działce o numerze ewidencji geodezyjnej Nr........................, obręb: …………………………… 

                                                                                                      (nazwa miejscowości)                                                                                                                                      
Drzewa, które zamierzam usunąć to: 

 

…………………………         ….………………………       …….....…………………………. 
           (gatunek drzewa)                                (ilość sztuk danego gatunku)            (obwody drzew mierzone na wysokości 5 cm) 

…………………………         ….………………………       …….....…………………………. 
           (gatunek drzewa)                                (ilość sztuk danego gatunku)            (obwody drzew mierzone na wysokości 5 cm) 

…………………………         ….………………………       …….....…………………………. 
           (gatunek drzewa)                                (ilość sztuk danego gatunku)            (obwody drzew mierzone na wysokości 5 cm) 

…………………………         ….………………………       …….....…………………………. 
           (gatunek drzewa)                                (ilość sztuk danego gatunku)            (obwody drzew mierzone na wysokości 5 cm) 

 Wyżej wymienione drzewa zamierzam usunąć na cele nie związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

Powód usunięcia drzew/krzewów: 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
                 (proszę podać faktyczną przyczynę zamierzonego usunięcia drzew) 

Działka Nr ......................... w obrębie: ............................................ stanowi własność / współwłasność  

............................................................... zam. ...................................................................................................... 

      (imię i nazwisko właściciela działki)  

zgodnie z ................................................................................................................... .................................................. 

                (tytuł prawny władania nieruchomością AN, wypis z rejestru gruntów, wypis z KW. W przypadku gdy z wnioskiem 

występuje posiadacz nie będący właścicielem, należy dołączyć pisemną zgodę właściciela) 

Załącznik: 

- rysunek lub mapka działki z zaznaczonymi drzewami do usunięcia (krzyżykiem-x) 

     

 

……………………………….. 
(podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 



INFORMACJA 

ZGŁOSZENIE 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, każde planowane usunięcie drzew i krzewów na cele nie 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nieruchomości nieleśnych (grunt orny, łąka, 

pastwisko, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek) stanowiących własność osób fizycznych 

wymaga zgłoszenia w Urzędzie Gminy. 

Obwód pnia mierzony na 

wysokości 5 cm 

                                                 Gatunek drzewa 

80 cm i więcej Topole, Wierzby, Klon jesionolistny, Klon srebrzysty. 

65 cm i więcej Kasztanowiec zwyczajny, Robinia akacjowa, Platan klonolistny. 

50 cm i więcej Pozostałe gatunki drzew. 

 

Przepisów nie stosuję się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza wymiarów 

wskazanych w tabeli. 

Nie wymaga dokonania zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.: 

drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych w tabeli; drzewa i 

krzewy owocowe, krzewy rosnące w skupisku do 25 m2 krzewy rosnące na terenach pokrytych roślinnością 

pełniących funkcje ozdobne, drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 

użytkowania rolniczego; drzewa stanowiące złom lub wywroty usuwane przez straż pożarną, wojsko, firmy 

dostarczające media ( wodociągowe, energetyczne, gazowe, zarządców dróg i infrastruktury kolejowej, gminne  

lub powiatowe jednostki oczyszczania lub podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu). 

 drzewa usuwane w celu prowadzenia akcji ratowniczej przez straż pożarną i inne służby ustawowo powołane do 

niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.  

 drzewa gatunku Bożodrzew gruczołowaty. 

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do kancelarii gminy, Wójt Gminy za pośrednictwem 

pracownika urzędu, dokonuje oględzin ustalając nazwę gatunku drzewa oraz obwód pnia na wysokości 5 cm. W 

terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw (gdy 

nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

ochronę zieleni w tym terenie-park krajobrazowy, rezerwat etc., drzewo jest pomnikiem przyrody lub gdy 

właściciel nieruchomości nie uzupełnił w terminie braków w zgłoszeniu). Jeżeli w terminie 2 tygodni Wójt Gminy 

nie wniesie sprzeciwu można usunąć drzewo. Od wizyty urzędnika jest 6 miesięcy na usunięcie drzewa. Jeżeli po 

upływie terminu nie zostanie usunięte drzewo lub krzewy, ponownie należy złożyć zgłoszenie. 

ZEZWOLENIE 
Zezwolenie na usunięcie drzewa z nieruchomości nieleśnych wymagane jest w przypadku gdy nieruchomość ta: 

 stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej,  

 stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i in. 

Przepisów nie stosuję się w przypadku drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza wymiarów 

wskazanych w tabeli. 



Klauzula informacyjna RODO - ogólna 

1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa 

danych osobowych jest: 

Gmina Wiśniew, reprezentowana przez Wójta Gminy Wiśniew, z siedzibą: ul. Siedlecka 13, 08-112 

Wiśniew, 

tel. (25) 641 73 13. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – 

Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można 

kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

3. Gmina Wiśniew przetwarza Państwa dane w celu prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń oraz 

wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew.  

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142).  

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wszczęcia postępowania / lub brak możliwości 

załatwienia sprawy. Podanie danych (kontaktowych) jest dobrowolne. 

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do 

osiągnięcia celów, o których mowa powyżej.  

7. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych  

z zasobów (rejestrów) administracji publicznej. 

8. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą 

przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania  

z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione 

podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych 

umów. 

9. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Wiśniew przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 

dla jakiego zostały zebrane (5lat) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie 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. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do 

chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody. 

10. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

 żądania ich sprostowania, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

11. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

12. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres 

Administratora: Urząd Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew lub drogą elektroniczną pisząc na adres: 

iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

13. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 

danych osobowych przez Gminę Wiśniew. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

14. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe u Administratora Danych, 

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędne do realizacji umowy lub jest dobrowolne.  

15. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

16. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych z wyjątkiem przypadków 

przekazywania danych na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

17. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania 

oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną 

komórkę Administratora Danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych. 
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