
 
 

 

 

Urząd Gminy Suchy Las 

Godziny urzędowania: 
pn. 10.00 – 17.00, wt. – pt. 8.00 – 15.00 
Biuro Obsługi Interesanta: 
pn. 8.00 – 17.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00 

 

Urząd Gminy Suchy Las 
adres: ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 
tel.: +48 61-8926-250, fax: +48 61-8125-212 
e-mail: ug@suchylas.pl, www.suchylas.pl 
www.facebook.com/GminaSuchyLas 

 

Suchy Las,….………………….…………… 
 

 
 

Wójt Gminy Suchy Las  
ul. Szkolna 13 

62-002 Suchy Las 

 
 
 
……………………………………………..…………………     ………………………………………..………………….
           
WNIOSKODAWCA: imię i nazwisko lub nazwa                                                                               PEŁNOMOCNIK: imię i nazwisko lub nazwa 

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

adres zamieszkania        adres zamieszkania  

 
 

…………………………………………….…………     ……………………………………………….……… 
nr tel. kontaktowego        nr tel. kontaktowego 

 

Znak sprawy (wypełnia Organ) 

ROŚ.6131. 
 

Zgłoszenie 
zamiaru usunięcia drzew 

 
przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane 

 z prowadzeniem działalności gospodarczej 
 

na podstawie art. 83f ust.4, 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. z 2020 r. poz. 55, t. j./ 
 

 
 
1. Lokalizacja nieruchomości, na której rośnie zgłaszana do usunięcia zieleń:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..……. 

/adres nieruchomości, na której rosną drzewa/ 

 

działka nr…………………………………………………………………… obręb…………………………………………………………………… 
/nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów – podać nr działki i obręb/ 

 
 



   

 

   

2. Gatunki drzew zgłaszanych do usunięcia: 
należy wymienić wszystkie drzewa, które podlegają obowiązkowi zgłoszeniu zamiaru wycinki tj. tych, których  
obwód pnia na wys. 5 cm przekracza: 

a) 80 cm - dla topól, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;  
b) 65 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platana klonolistnego; 
c) 50 cm - dla pozostałych gatunków drzew. 

 
Dodatkowo należy podać obwód pnia w cm osobno dla każdego drzewa, zmierzony na wys. 130 cm od podstawy pnia.  

Jeżeli drzewo rozwidla się na wys. poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jak odrębne drzewo, a ich obwody podaje się 
we wniosku. Natomiast, gdy korona drzewa znajduje się poniżej 130 cm, należy podać obwód pnia mierzony tuż pod 
koroną. 

 
Wykaz drzew: 
ad. a)  topole, wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty o obwodzie pnia powyżej 80 cm zmierzonego na wys. 5 cm  

od podstawy pnia; 

Lp. Nr inw. Nazwa gatunku Nr działki / obręb  
Obwód pnia  

na wys. 5 cm /cm/ 

Obwód pnia  

na wys. 130 cm /cm/ 

      

      

      

      

 
 
ad. b)  kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny o obwodzie pnia powyżej 65 cm zmierzonego  

na wys. 5 cm od podstawy pnia; 

Lp. Nr inw. Nazwa gatunku Nr działki / obręb  
Obwód pnia  

na wys. 5 cm /cm/ 

Obwód pnia  

na wys. 130 cm /cm/ 

      

      

      

      

 

ad. c) pozostałe gatunki drzew o obwodzie pnia powyżej 50 cm zmierzonego na wys. 5 cm od podstawy pnia; 

Lp. Nr inw. Nazwa gatunku Nr działki / obręb  
Obwód pnia  

na wys. 5 cm /cm/ 

Obwód pnia  

na wys. 130 cm /cm/ 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

3. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości, jako załącznik do wniosku. 
 
 
 



   

 

   

Do wniosku dołącza się /zaznaczyć właściwy kwadrat/:  
 
A) Załącznik wymagany: 

□  w przypadku działania w imieniu posiadacza nieruchomości - pisemne upoważnienie (pełnomocnictwo)  
□   dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł od udzielonego pełnomocnictwa,  

 (opłata nie dotyczy najbliższych krewnych - ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, dziadek, babcia). 
Opłata skarbowa: Gmina Suchy Las: bank PBŚ 62 9043 1054 2054 0021 4641 0008. 

□  rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości. 

 
 
B) Załącznik dodatkowy: 
dokumentacja fotograficzna -  …………..… szt. fotografii 

 
 
 
 
 
POUCZENIE: 
W przypadku współwłasności z wnioskiem występują wszyscy właściciele nieruchomości. Zgoda może być wyrażona  
w formie podpisu pod zgłoszeniem bądź, jako osobne oświadczenie dołączone do zgłoszenia.  
 
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 Ochrony Środowiska, 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). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ............................................................................................ 
czytelny podpis WNIOSKODAWCY lub PEŁNOMOCNIKA 

 
 

 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Referat Ochrony Środowiska - Roma Juszczak - pok. 105, tel. 61 8926 283 
 
 

 



   

 

   

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA 

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 

dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Suchy Las 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) 
uprzejmie informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Suchy Las z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 13, 

62-002 Suchy Las, email: ug@suchylas.pl. 
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie: iod@suchylas.pl. 
3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie. 
Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c - e ogólnego rozporządzenia.  
Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2018 r., poz. 994) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) 
4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa – 5 lat. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane. Po 

spełnieniu celu mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z 
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 roku, poz. 
217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do 
realizacji wskazanego celu. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia; 
b. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; 
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

7. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów 
prawa.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na 
adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 

 
 


