
Dane wnioskodawcy: 

                                             ………………………….…,.........................   
                                                                                                                                                                                                           miejscowość, data     
……………......................................................................................                             
Imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa firmy/przedsiębiorstwa  
 
                 
……………......................................................................................                             
Adres zamieszkania/ siedziby 
 
 
……………......................................................................................                             
 Adres korespondencyjny 9jesli jest inny niż powyżej) 

 
……………......................................................................................                             
 Telefon kontaktowy (pole dobrowolne) 

Burmistrz Miasta Lędziny 

ul. Lędzińska 55 

43-143 Lędziny 
 

 
ZGŁOSZENIE  

ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA / DRZEW 
 

 Jako właściciel zgłaszam (właściciele zgłaszamy)1 zamiar usunięcia drzewa(drzew)1 ……….. szt. 
drzew z działki o nr ewidencyjnym ………………………….., obręb …………..…………… położonej                                   
w miejscowości………………………………………… 
 
W załączeniu przedkładam rysunek / mapkę określającą usytuowanie drzew(a) na 
nieruchomości (w odniesieniu do granic nieruchomości i istniejących obiektów 
budowlanych). 
 

Jednocześnie świadomy skutków składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 
§ 1 Kodeksu karnego oświadczam, że wycięcie nie jest związane z prowadzoną 
działalnością gospodarczą oraz, że dane zawarte we wniosku i jego załącznikach są 
aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 
………………………………..………..…………. 

                                                                                                             podpis wnioskodawcy/wnioskodawców     
Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 916).      
    
Pouczenie:  
1. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Burmistrza na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną 
na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 1 pkt 3a). 

2. W takim przypadku, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru 
usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 

 
1 Niewłaściwe skreślić 



a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, 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 (art. 83f ust. 4). 

3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie 
nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie 
drzewa na nieruchomości (art. 83f ust. 5). 

4. Organ prowadzący postępowanie, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa 
dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy, gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokości 5 cm (art. 83f 
ust. 6). 

5. Po dokonaniu oględzin Burmistrz Miasta Lędziny 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 (art. 83f ust. 8). 

6. Burmistrz może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej wydać zaświadczenie  
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia 
sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa (art. 83f ust. 12). Opłata skarbowa za wydanie 
zaświadczenia wynosi 17 zł. 

7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin 
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa 
(art. 83f ust. 13). 

8. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzanych przez organ w związku ze 
zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę 
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 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 drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 
83f ust.17 ustawy o ochronie przyrody). 

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 
ust. 2 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej w skrócie 
„RODO”, iż: 
 
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lędziny będący 

kierownikiem Urzędu Miasta Lędziny z siedzibą władz przy ul. Lędzińskiej 55, 43-143 
Lędziny, tel. +48 (32) 216 65 11 do 13, (32) 216 62 91, (032) 216 63 01, fax (32) 216 65 08, 
e-mail: um@ledziny.pl 

II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób 
pod adresem poczty elektronicznej: iod@ledziny.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora. 

III. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku prośbą o wycinkę drzewa na 
podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 
916). 

IV. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do 
ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

V. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu 



celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w 
celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych 
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 
administratora: 
• dostępu do treści swoich danych osobowych, 
• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
• usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody, 
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana, 
• przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie 

wyrażonej przez Panią/Pana zgody, 
• a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana 

danych. 
VII. Prawo do cofnięcia zgody  

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma 
Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia 
zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej 
wycofania. 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania 
danych osobowych jest wymogiem ustawowym, do których podania będzie Pani/Pan 
zobowiązana/y. 
 

 


