
UWAGA: w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność np. męża i żony, rodzeństwa lub innych osób, niezbędne 

jest wyrażenie zgody na usunięcie drzew/krzewów przez wszystkich współwłaścicieli. 

………………………………………......                                      ………………………………………......                                                         
(imię, nazwisko, wnioskodawcy/wnioskodawców)                                                                                (miejscowość, data) 
 

                                                    
………………………………………….. 
                  (miejsce zamieszkania) 

 
…………………………………………. 
            nr telefonu (nieobowiązkowo) 

 

WÓJT GMINY BOGORIA  
ul. Opatowska 13 

28-210 Bogoria  
 
 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA / DRZEW*) 

 
z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych na cele niezwiązane  

z prowadzeniem działalności gospodarczej 
 

Działając na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2018 r. o ochronie przyrody (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.) zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/drzew*) ilość szt. ………. z terenu 

nieruchomości nr geod……………… obręb…………….…….położonej w miej. 

……….…………….przy ul………………............................... 

Jednocześnie proszę o nie wnoszenie sprzeciwu, do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.  

 

Do zgłoszenia załączam rysunek / mapkę *) określającą usytuowanie drzewa / drzew*) na 

tej nieruchomości. 
                                                                

 Lp. Nazwa gatunkowa drzewa Obwód pnia drzewa zmierzony na 

wysokości 5 cm 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

       

 ………...………………………………………………………………………… 

                                  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
*) niepotrzebne skreślić 

 



POUCZENIE: 

Zgłoszenia może dokonać wyłącznie właściciel/współwłaściciele nieruchomości, na której znajdują się 

drzewa lub ustanowiony pełnomocnik.  

 

Jeżeli zgłaszający działa poprzez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem 

uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł, jeśli jest ona wymagana. 

 

Bez zgłoszenia wolno usuwać drzewa, jeżeli obwód pnia/pni mierzony na wysokości 5 cm nie 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; 

 

Referat Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy w Bogorii, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, 

dokonuje oględzin drzew objętych zamiarem usunięcia i sporządza protokół z tej czynności. 

 

Wójt w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do 

zamierzonego usunięcia drzewa/drzew. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji 

administracyjnej w placówce pocztowej.  

 

Usunięcie drzew/ drzew, których dotyczy zgłoszenie, może nastąpić: 

1) gdy organ nie wniósł sprzeciwu w powyższym terminie lub, 

2) gdy organ przed upływem powyższego terminu wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu  (na pisemne żądanie zgłaszającego, opłata skarbowa 17,00 zł) . 

 

Postępowania związane ze zgłoszeniami zamierzonego usunięcia drzew są prowadzone na podstawie art. 

83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. 

zm.). 
 

 

Obowiązek informacyjny: 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bogoria reprezentowany przez Wójta Gminy 

Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, adres e-mail: urzad@bogoria.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w 

przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

 
                                                                  

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

                                  (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

mailto:urzad@bogoria.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl

