
Lipno, dnia ………… 2020 r. 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy 

tel.: …………………………………… 

 

 

       Wydział Gospodarki Komunalnej 

       Urzędu Miejskiego w Lipnie 

       Plac Dekerta 8 

       87-600 Lipno 

 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW 
zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) 

 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

2. Oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo: 

ulica: …………………………………………………………………………………………… 

nr ewidencyjny działki: ………………………………………………………………………… 

nr obrębu: ……………………………………………………………………………………… 

3. Załącznik graficzny (rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na 

nieruchomości) 

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

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

Art. 79 § 1 KPA: Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie oględzin przynajmniej 

na 7 dni przed terminem. 

*Niepotrzebne skreślić. 

 

 

…………………………………………… 

(podpis/y Wnioskodawcy/ów) 

Uwagi! 

1. Prawidłowe wypełnienie wszystkich rubryk zgłoszenia i dołączenie rysunku/mapki z lokalizacją 

drzewa/drzew jest warunkiem rozpatrzenia sprawy. 

2. Jeżeli drzewo posiada na wysokości 5 cm kilka pni, każdy z nich traktowany jest jako oddzielne drzewo. 

3. Do wniosku dołącza się rysunek lub mapkę określającą usytuowanie każdego drzewa na nieruchomości. 

 



 

WAŻNE INFORMACJE (TREŚCI ARTYKUŁÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY) 

1. W przypadku zamiaru usunięcia drzewa, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do 

właściwego organu, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm 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. 

2. Zgłoszenie, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być 

usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. 

3. Organ, 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. 

4. Z oględzin sporządza się protokół. 

5. Po dokonaniu oględzin organ, 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. 

6. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów, właściwy organ, w drodze postanowienia, 

nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. 

7. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w pkt. 6, przerywa bieg terminu, o którym mowa pkt. 5. 

8. 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 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 39
1
 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu 

teleinformatycznego. 

9. Organ może przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do 

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

ust. 5, oraz uprawnia do usunięcia drzewa. 

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

drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1. 

11. Organ, 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 

12. Organ, wnosi sprzeciw: 

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

2) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w pkt. 6. 

13. Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w pkt. 5, stanowi podstawę wystąpienia 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. Do zezwolenia nie stosuje się art. 84 ust. 1. ustawy 

o ochronie przyrody. 

14. 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, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze 

decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

15. Opłata, o której mowa w pkt.. 14 jest pobierana przez organ. Przepisy art. 85 i art. 87 uoop stosuje się 

odpowiednio. 

16. Organ, udostępnia protokół oględzin, o którym mowa w pkt. 4. 

17. Organ, sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów rozdziału 4. uoop. Do kontroli stosuje się 

odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

 

 

 

 

 

http://administracja3net.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2012.245.0001529,USTAWA-z-dnia-23-listopada-2012-r-Prawo-pocztowe.html
http://administracja3net.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2016.144.0001113,USTAWA-z-dnia-23-listopada-2012-r-Prawo-pocztowe.html
http://administracja3net.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2016.144.0001113,USTAWA-z-dnia-23-listopada-2012-r-Prawo-pocztowe.html
http://administracja3net.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2016.003.0000023,USTAWA-z-dnia-14-czerwca-1960-r-Kodeks-postepowania-administracyjnego.html
http://administracja3net.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2016.046.0000290,USTAWA-z-dnia-7-lipca-1994-r-Prawo-budowlane.html
http://administracja3net.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2017.050.0000519,USTAWA-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-Prawo-ochrony-srodowiska.html


 

 

Gmina Miasta Lipna, Plac Jana Dekerta 8, 87-600 Lipno 

  tel. 54 288 4211, faks 54 288 4265 

e-mail: www.umlipno.pl 
 

 

 

 

Klauzula Informacyjna zgodna z 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) 
 

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta Lipna, Plac Jana Dekerta 8, 87-600 Lipno, 

e-mail: rodo@umlipno.pl, tel. 54 288 42 11. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych, e-mail: rodo@umlipno.pl, tel. 54 288 42 24. 

3. Celem zbierania danych jest wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa lub krzewu. Dane będą 

przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz na podstawie 

art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami będą strony i uczestnicy 

postępowań lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa, którym Gmina sprawę 

przekazała. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione dane są podmioty uprawnione do obsługi 

doręczeń oraz podmioty, z którymi Gmina zawarła umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych 

systemów informatycznych 

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. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (nie dotyczy przypadków określonych w Art. 17 ust. 3 RODO)  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

e) prawo do przenoszenia danych 

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym 

momencie przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania opisanych w pkt. 3, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposobie i trybie określonym w 

przepisach RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Adres organu 

nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 

22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl 

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

11. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096). Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana 

do ich podania w celu uczestnictwa w postępowaniu administracyjnym. Niepodanie danych powoduje niemożliwość 

uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym. 

 

     

 …………………………………………… 

(podpis/y) 

 

http://www.umlipno.pl/
mailto:rodo@umlipno.pl
mailto:kancelaria@giodo.gov.pl

