
 

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA 

 ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4  

 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

 

Tomaszów Mazowiecki, dnia ………………………….. 

 

Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki 

ul. Prez. I. Mościckiego 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 

   A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i imię (nazwa firmy) 

Adres: 
 

Telefon kontaktowy (*) 

……………………… 

B             B            DANE IDENTYFIKACYJNE PEŁNOMOCNIKA 

Nazwisko i imię  
 

Adres 

Telefon kontaktowy (*) 

……………………… 

 

1. Dane ewidencyjno-adresowe terenu, na którym rosną drzewa/krzewy(*) 

Adres 

 

 

Numer działki ewidencyjnej 

 

……………………………………………………… 

Obręb 

………………………………………. 

 

2. Przeznaczenie terenu na którym rosną drzewa/krzewy (*) 

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

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



3. Dane dotyczące drzew(a) zgłaszanych do usunięcia: 

 

Lp. Gatunek drzewa 

Obwód każdego 

pnia drzewa 

mierzony na wys. 

130 cm od gruntu 

Obwód każdego pnia 

bezpośrednio poniżej 

korony, jeżeli nie 

posiada pnia na wys. 

130cm 

Termin usunięcia drzew 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

4. Dane dotyczące krzewów zgłaszanych do usunięcia: 

Lp. Gatunek krzewu 

Powierzchnia, z której 

mają być usunięte 

krzewy (powyżej 25m2) 

Termin usunięcia 

krzewów 

    

   

 

5. Przyczyny usunięcia w/w drzew, krzewów(*): 

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

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

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

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

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

Oświadczam, że usunięcie drzew lub krzewów jest (nie jest)* związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………. 

Świadomy/a odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego za fałszywe zeznanie lub zatajenie prawdy 

niniejszym oświadczam, że dane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym im prawnym. Drzewa, 

krzewy (*) zostaną wycięte wyłącznie na moim gruncie tak, aby nie naruszyć własności innych osób, 

ponadto posiadam tytuł prawny władania nieruchomością, na której rośnie zadrzewienie 

 



Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi oraz wypełniając 

obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej 2019/679 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 (RODO), a w szczególności art. 13 RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki  

z siedzibą przy ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@gminatomaszowmaz.pl lub 

pisemnie na adres urzędu 

     Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich kwestiach dotyczących 

przetwarzania Państwa danych osobowych 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i e RODO  

w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Tomaszów Mazowiecki oraz Wójta Gminy Tomaszów 

Mazowiecki związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

danych określonego w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko 

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ich odbiorcami mogą być: 

• podmioty, którym Administrator danych zobowiązany jest przekazać dane z mocy 

obowiązujących przepisów prawa  

• pracownicy, upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

• w szczególnych sytuacjach inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe  

w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów 

przetwarzania, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Tomaszów Mazowiecki 

w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa - ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach   

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji 

zastrzeżonych przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, 

prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 

6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy 

o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania 

10.  Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej 

 

 

 

..…….………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

mailto:iod@gminatomaszowmaz.pl


 

 

Pouczenie  

Art. 233 Kodeksu karnego  
§1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o 

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.  
§3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed 

odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.  

§4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu 
określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:  

1) fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy,  

2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, 

rozstrzygnięcie sprawy.  

§6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość 
odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.  

 

Załączniki:  

1. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. 

2. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane 

projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w 

odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej 

nieruchomości;  

3. projekt planu: a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie 

mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych 

krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub b) przesadzenia drzewa lub krzewu - 

jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, 

oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie 

ich wykonania;  

4. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków 

realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji 

przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, 

jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;  

5. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 

ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.  

6. Przy współwłasności nieruchomości uwiarygodnioną zgodę współwłaścicieli (lub podpisy wszystkich 

współwłaścicieli na wniosku) na zamierzone prace-zgodnie z art.199 k.c. - załącznik nr 1. 7/. Dokument 

pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik wraz z dowodem 

uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17, 00 zł.  

UWAGA  

1/. Wniosek o wydanie zezwolenia może złożyć wyłącznie posiadacz nieruchomości – osobiście lub przez 

pełnomocnika.  

2/. Zezwolenie zwolnione jest z opłaty skarbowej. 

3/. Bieg terminu do rozpatrzenia sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletnego wniosku.  

4/. Na wniosku o wycięcie drzew(drzewa) lub krzewów rosnących na granicy 2 posesji wymagane jest wystąpienie 

właścicieli obydwu posesji (działek)  

5/. Z wnioskiem o usunięcie drzew z terenu cmentarza parafialnego może wystąpić Ksiądz Proboszcz lub Zarządca 

cmentarza posiadający odpowiednie pełnomocnictwa.  

Podstawa prawna:  



- art. 83d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz.55) - opłata 

skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2019, poz.1000)  

*- niepotrzebne skreślić 


