
 

 

Łomazy, dnia ............................       

........................................................................ 
                              (imię i nazwisko lub nazwa) 

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

........................................................................ 
                            (kod pocztowy i miejscowość) 

........................................................................ 
                               (nr telefonu kontaktowego *) 

 

Wójt Gminy Łomazy 
 

WNIOSEK O UZNANIE DRZEWA/KRZEWU 

ZA ZŁOM/WYWROT 

 

Ja niżej podpisany zgłaszam zamiar usunięcia drzewa/drzew rosnących  na nieruchomości   

nr działki …………………… w miejscowości …………………………., w  ilości: …………………. 

 

Data zdarzenia, w którym nastąpił  złom/wywrot  ………………………………………. 

 

Gatunek drzew Ilość 

drzew 

Obwód pni drzew na wysokości  130 cm 

   

   
 

 

Przyczyna  uszkodzenia  drzewa/krzewu * (szczegółowy opis okoliczności, które doprowadziły 

do zaistniałej sytuacji oraz stan zdrowotny, stopień uszkodzenia drzewa/krzewu). 

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

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

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

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

                                                                                                            .………….…………………..       
           (podpis właściciela/współwłaścicieli) 

*  - podanie danych jest dobrowolne 

 

-  Oświadczam, że nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej, a drzewa / krzewy będą  

usuwane na cele niezwiązane / związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

-  Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem działki o której mowa we wniosku 

i posiadam do niej tytuł prawny. 

-  Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego własnoręcznym 

podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu. 

 

                                                                                                            .………….…………………..       
           (podpis właściciela/współwłaścicieli) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie 

1. Zgodnie z art. 83f. ust. 4 ustawy o ochronie przyrody właściciel nieruchomości jest obowiązany 

dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na 

wysokości 5 cm przekracza: 

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) 

 

2. W myśl art. 5, ust. 26c i 26d ustawy o ochronie przyrody: 

Złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku 

działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub 

powietrznym, lub katastrofy budowlanej. 

Wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub 

katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej. 

 

 

3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łomazy. Dane są przetwarzane na podstawie 

przepisów prawa w celu realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody i będą przetwarzane przez czas realizacji wniosku oraz przechowywane oraz 

przechowywane zgodnie z instrukcją archiwalną. 

Odbiorcy danych są osoby upoważnione przez Administratora Danych, firmy zewnętrzne z którymi 

podpisano umowy powierzenia danych oraz podmioty prawnie upoważnione do uzyskania tych 

danych. 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, 

sprostowania, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w przypadku 

stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych prawo do wniesienia skargi do Inspektora 

Danych Osobowych (iod@lomazy.pl) lub organu nadzorczego. 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI : 

 

 

 

 

 

- Rysunek, szkic lub mapa określająca usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic 

nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących na tej nieruchomości. 

 

- Dokumentacja fotograficzna  (w przypadku przekazania fotografii drogą elektroniczną na 

adres gospodarka@lomazy.pl prosimy o dopisanie jakiej sprawy dotyczy) - ilość ………… szt. 

 

mailto:gospodarka@lomazy.pl

