
Urząd Gminy 

Bukowina Tatrzańska 
 

1 
Urząd Gminy w Bukowinie Tatrzańskiej 

ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 

tel.: +48 (18) 2077202 e-mail: gmina@ugbukowinatatrzanska.pl 

 

 

........................................................................ 
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości*,**) 

 

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

 

Nr telefonu : .................................................... 

 

 

Bukowina Tatrzańska , ………….20….. r. 

        Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska 

ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska 
  

 

ZGŁOSZENIE  

ZAMIERZONEGO USUNIĘCIA DRZEWA 

 z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych 

na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
   

 

 

1. Zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/ drzew ………… szt., z  terenu nieruchomości położonej na 

terenie Gminy Bukowina Tatrzańska (nr ewidencyjny działki, obręb, adres): 

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

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

2. Do zgłoszenia załączam rysunek*/mapę* (*niepotrzebne skreślić) określającą usytuowanie 

drzewa/drzew na tej nieruchomości (załącznik obowiązkowy!): 

 

 

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

                                                                                                                  

Czytelny podpis właściciela                           

lub wszystkich współwłaścicieli 

nieruchomości*   

 

3. Dane dodatkowe (element pomocniczy przy rozpatrywaniu zgłoszenia): 

 

Lp. Nazwa gatunkowa drzewa Obwód pnia drzewa zmierzony 

na wysokości 5 cm 
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Większą ilość drzew planowanych do wycinki, proszę załączyć na oddzielnej kartce.  

4. Pouczenie: 

a) w przypadku niekompletnego zgłoszenia strona zostanie wezwana o jego uzupełnienie, 

b) w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ  dokona oględzin drzewa, 

c) usunięcie drzewa może nastąpić: 

-  jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin lub gdy organ przed     

upływem powyższego terminu wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu (zaświadczenie wydaje się na pisemne żądanie zgłaszającego, opłata skarbowa 

17 zł) 

d) zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku, gdy obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm nie 

przekracza:  

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 

- 65 cm – w przypadku  kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego; 

- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.              

e) w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych 

oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.                                                                                              

 

* wszyscy współwłaściciele nieruchomości – jeżeli jest więcej niż jeden. W przypadku gdy 

nieruchomość stanowi współwłasność np. męża i żony, rodzeństwa lub innych osób, konieczne 

jest wyrażenie zgody na usunięcie drzew/ krzewów przez wszystkich współwłaścicieli . Zgoda 

może być wyrażona w formie podpisu pod zgłoszeniem lub jako oddzielne oświadczenie 

dołączone do zgłoszenia. 

** pełnomocnik – jeżeli został ustanowiony, pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba 

fizyczna, należy obowiązkowo dołączyć: 

- pełnomocnictwo, 

- kopię dowodu wpłaty lub przelewu opłaty skarbowej w kwocie 17 zł (opłaty nie wnosi się, 

jeśli pełnomocnikiem jest najbliższy krewny – ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, babcia, 

dziadek) 
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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, 

informuję Pana/Panią, że: 

1. Administratorem Pana/i Danych jest: Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska, 34-530 Bukowina Tatrzańska,                        

ul. Długa 144,  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: 

       iod@ugbukowinatatrzanska.pl, 18 20 00 870 wew.: 68 lub pisemnie na adres: 34-530 Bukowina Tatrzańska, 

ul. Długa 144, 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z ustawy  z dnia                   

16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.  1098) 

4. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym 

organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi 

przepisami archiwalnymi tj. z ustawą z dnia 14 z lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  

i przepisami wykonawczymi. 

6. Ma Pani/Pan prawo do:  dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia 

danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Podstawą prawną do przetwarzania danych 

osobowych są przesłanki ustawowe. 

8. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji  i profilowaniu. 

 

mailto:iod@ugbukowinatatrzanska.pl

