
 
 
   Janów Podlaski, dnia ………………………….. 

      (data) 
Wnioskodawca: 
 
....................................................... 

    (imię i nazwisko) 
 

....................................................... 
     (ulica, nr domu) 
 

.......................................................     Wójt Gminy 
   (kod, miejscowość) 
 

.......................................................     Janów Podlaski 
                (telefon kontaktowy)* 
 

 

 

 

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew 

 
    Jako właściciel zgłaszam zamiar usunięcia drzew(a) - ………. sztuk(a) z nieruchomości 

oznaczonej numerem ewidencyjnym …………………… położonej w miejscowości 

…………………………………………. 

 

W załączeniu przedkładam rysunek/ mapkę określającą usytuowanie drzew(a) na nieruchomości. 

 

 

 

 

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

(podpis zgłaszającego) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższe dane wypełniłem(-am) zgodnie z prawdą, jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej  

z art. 233 Kodeksu Karnego za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.  

Ponadto oświadczam, że drzewa wskazane we wniosku znajdują się na działce będącej moją własnością. 

 

 

 

*nie obowiązkowy 

 

 

 



 
POUCZENIE 

 
1. Obowiązkowi uzyskania zezwolenia nie podlegają: 

1) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 
a) 80 cm -  przypadku topoli, wierzby, 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; 

2) drzewa na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach; 

3) drzewa owocowe z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie 
zieleni; 

4) drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (dotyczy przywrócenia 
gruntów do użytkowania, a nie usuwania drzew już na gruntach użytkowanych). 

2. Drzewa, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są planowane do usunięcia na cele 
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają obowiązkowi dokonania zgłoszenia zamiaru ich 
usunięcia przez właściciela nieruchomości jeżeli obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm przekracza wartości o 
których mowa w ust. 1 pkt 1. W takim przypadku organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin. 
Po dokonaniu oględzin Wójt w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. 
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie. 

3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, o którym mowa w ust. 2 usunięcie drzewa 
może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z 
prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, 
organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa. 

 
____________________________________________________________________________________________ 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCA USUNIĘCIA 

DRZEW 
 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski. Dane kontaktowe:  

• adres: ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski,  

• e-mail: ug@janowpodlaski.pl,  

• telefon: (83) 341 30 73. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby 

administratora, za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (83) 341 30 73. 
3. Podawane we wniosku dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub czynności 

urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem/zgłoszeniem. 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia „RODO”, tj. 

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionym celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane 
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym 
dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, m.in. dostawcy usług w zakresie serwisu 
i nadzoru oprogramowania wykorzystywanego u administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
zakresu działania archiwów zakładowych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych u Administratora, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa). 

8. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”, 
2) prawo do sprostowania swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 rozporządzenia „RODO”, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporządzenia „RODO”. 

9. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować podjęciem środków 
prawnych przewidzianych w przepisach (np. pozostawienie wniosku bez rozpoznania, wezwanie do uzupełnienia, wydanie 
odmownej decyzji). 

10. Dane osobowe nie są objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  
11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 


