
…………………, dn. ………....…. 
…………………………………………. 
                              (imię i nazwisko) 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
                                       (adres) 

…………………………………….…… 
                                    (telefon) 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW 
na podstawie art. 83a ust. 1, art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4, 5 ,7, 8, 17, art. 85, 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.) 

 

Właściciel(e) nieruchomości, na której rosną drzewa: 
Imię i nazwisko, adres: 

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

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

Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa (nr działki, obręb ewidencyjny): 
 
…………………………………………………………………………………………………………..…….… 

Zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/drzew w ilości …………… szt. z niżej podanych 
gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości 5 cm od ziemi: 

Lp. Gatunek Obwód Lp. Gatunek Obwód 

1   3   

2   4   

 

3. Oświadczam, że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

4. Oświadczam, iż znana jest mi treść art. 83f ust. 13 i 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.): 

art. 83f ust. 13: „W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa 
może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w art. 83F ust. 4.” 

art. 83f ust. 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, ww. ustawy o ochronie przyrody, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela 
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.” 

 
 

..............................    ....................................................................................... 
(data)               (czytelny podpis właściciela/wszystkich współwłaścicieli) 

 

 
ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA: 
 

1. Zgoda właściciela(i) terenu na planowane usunięcie drzew w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym 
właścicielem terenu (np. współwłasność małżeńska), wyrażona w formie podpisu pod zgłoszeniem lub jako 
osobne oświadczenie dołączone do Zgłoszenia. 

2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością. 

3. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości. Lokalizacja powinna być 
udokumentowana w sposób pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowego drzewa w terenie. 

  

Wójt Gminy Santok 
Ul. Gorzowska 59 
66-431 Santok 



POUCZENIE 
 

Organ do którego wpłynęło zgłoszenie w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia 
dokonuje oględzin oraz sporządza protokół z miejsca oględzin. 

W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych 
w zgłoszeniu, w drodze postanowienia, nakłada się obowiązek uzupełnienia zgłoszenia 
w terminie 7dni. 

Powyższe zgłoszenie dotyczy usuwania drzew lub krzewów wyłącznie w granicach 
własnej nieruchomości. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność wielu osób fizycznych, 
zamierzone usunięcie należy uzgodnić ze wszystkimi współwłaścicielami. 

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku 
ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa/drzew złożony zostanie wniosek o wydanie 
pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa 
będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela 
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie 
drzew ,krzewów (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 wprowadzony ustawy o ochronie przyrody). 

W przypadku nieusunięcia drzewa (drzew lub krzewów) przed upływem 6 miesięcy od 
przeprowadzonych oględzin w terenie, wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego 
zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody). 

W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem 
terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ 
wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy 
o ochronie przyrody). 

W przypadku stwierdzenia czynnych gniazd ptasich na wskazanych drzewach lub 
krzewach wycinkę należy dokonać po okresie lęgowym ptaków, który trwa od 01 marca do 
dnia 15 października każdego roku. 

 
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Santok z siedzibą przy ul. Gorzowskiej 59, 66-431 

Santok 
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 

inspektor@santok.pl 
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego  

z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, którym jest wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew 
i krzewów oraz przyjmowanie zgłoszeń zamiaru ich usunięcia. 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych 
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora.  

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 
c) żądania usunięcia danych, gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
 dane przetwarzane są niezgodnie z prawem 

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
 osoby te kwestionują prawidłowość danych 
 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych  
 Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne 

osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie 

Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
 


