
 

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA 

 ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4  

 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW(A) 

 

 

Tomaszów Mazowiecki, dnia ………………………….. 

 

 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 

ul. Prez. I. Mościckiego 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 

 

 Zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 916) obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew(a) dotyczy właściciela nieruchomości będącej 

osobą fizyczną, która zamierza usunąć drzewo(a) na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, jeżeli obwód pnia drzew(a) mierzonego na wysokości 5 cm, przekracza: 

a) 80 cm — w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

b) 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

c) 50 cm — w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

 
DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię  

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

Adres zamieszkania 

 

 
 
Telefon kontaktowy (*) 

(*) dane podawane dobrowolnie* - podanie numeru telefonu ma charakter opcjonalny, służy wyłącznie uproszczeniu kontaktu                                               

z wnioskodawcą i przyśpieszeniu rozpatrzenia wniosku 

 

Przyczyna usunięcia drzew ………………………………………………………………………………. 

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

 

TAK/NIE*     Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin drzew w terminie krótszym niż wynikający 

z art. 79 § 1 KPA i ustalenie terminu oględzin osobiście/telefonicznie itp. 

 

 



 

 

Lp. 
 

 

 

Gatunek drzewa* 
 

 

Obwód pnia* 
Obwód pnia drzewa 

mierzony na wysokości 5 cm 

Oznaczenie 

Nieruchomości 
 na której znajdują się 

drzewa/drzewo do usunięcia 

Adres, nr działki, obręb 
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*kolumna 3 i 4 nieobowiązkowe  
 

W ZAŁĄCZENIU: 

1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew(a) na nieruchomości. 

2. Oświadczenia wszystkich współwłaścicieli ze zgodą na usunięcie ww. drzew 
 

 

 

..…….………………………… 

(podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 



Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz wypełniając 

obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 2019/679 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), a w szczególności art. 13 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki  

z siedzibą przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@gminatomaszowmaz.pl lub 

pisemnie na adres urzędu 

     Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich kwestiach dotyczących 

przetwarzania Państwa danych osobowych 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i e RODO  

w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Wójta Gminy 

Tomaszów Mazowiecki związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze danych określonego w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko 

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ich odbiorcami mogą być: 

• podmioty, którym Administrator danych zobowiązany jest przekazać dane z mocy 

obowiązujących przepisów prawa  

• pracownicy, upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

• w szczególnych sytuacjach inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe  

w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów 

przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Tomaszów 

Mazowiecki w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa - 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach   

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji 

zastrzeżonych przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich 

danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 

danych, do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. 

art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody  

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

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do 

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

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania 

10. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

 

 

 

..…….………………………… 

(podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

mailto:iod@gminatomaszowmaz.pl


 

POUCZENIE: 

Art. 83f - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916): 

5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie 

nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie 

drzewa na nieruchomości. 

6. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, 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. 

7. Z oględzin sporządza się protokół. 

8. Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, 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. 

9. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 5, właściwy 

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

10. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 9, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 6. 

11. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do 

systemu teleinformatycznego. 12. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz 

uprawnia do usunięcia drzewa. 

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

usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4. 

14. 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, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5; 

2) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

40 ust.3. 

15. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, wnosi sprzeciw: 

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

usunięcie; 

2) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ust. 9. 

16. Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 8, stanowi podstawę 

wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1; do zezwolenia nie 

stosuje się art. 84 ust. 1. 

17. 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. 

18. Opłata, o której mowa w ust. 17, jest pobierana przez organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1. 

Przepisy art. 85 i art. 87 stosuje się odpowiednio. 

19. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, udostępnia protokół oględzin, o którym mowa w ust. 7.  
 


