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.........................  ......... r. 

Miejsce na pieczęć Urzędu
                                                                                                       (miejscowość, data)

 

 

 
Wójt Gminy Kłodawa                                                                          

____________________________ 

Urząd Gminy Kłodawa 

ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa 

 

  WNIOSEK O UZNANIE DRZEWA/KRZEWU 

ZA ZŁOM/WYWROT* 

 

  WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI 

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu/pieczęć 
 
 

Miejscowość:  Kod pocztowy: 

Ulica/Plac 
 

Nr domu: 
 

  Nr lokalu:  
 

e-mail:                                                                           (opcjonalnie)   Telefon:                                   (opcjonalnie) 

 

 

Na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) zwracam(y) się o dokonanie oględzin na okoliczność, że znajdujące się 

na terenie nieruchomości położonej w miejscowości …………………………………  przy ul. ……………………………….. 

(dz.nr …………..) - nr księgi wieczystej KW ………………………………………… drzewo/krzew stanowi 

złom/wywrot*. 

Oświadczam(y) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że posiadam(y) 

tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajduje się zgłaszane do usunięcia nw. 

drzewo/krzew:  

B WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW (zgodny z załącznikiem 1) 

Nr 

inw.
**

 
Nazwa gatunku

***
 

Obwód pnia  

drzewa**** 

[cm] 

Powierzchnia krzewu 

w rzucie poziomym 

[m2] 

Nr działki/ 

arkusz mapy/obręb 

     

     

     

* wybrać właściwe 

** Nr inwentaryzacyjny drzewa/krzewu nadany w zgłoszeniu winien być zgodny z nr usytuowania drzewa/krzewu na załączniku 

graficznym (rysunek, szkic, mapa). 

 

***  tj. podanie łącznie nazwy rodzajowej oraz epitetu gatunkowego np. dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, dereń jadalny itp. 

   **** obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości 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 i ten fakt opisać.  

 

C DANE IDENTYFIKACYJNE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Imię i nazwisko lub nazwa właściciela/współwłaścicieli nieruchomości (pieczęć): 

ADRES/SIEDZIBA 

Miejscowość: Kod pocztowy: 
 

Ulica/Plac Nr domu:   Nr lokalu:  
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D DANE IDENTYFIKACYJNE POSIADACZA NIERUCHOMOŚCI  

Imię i nazwisko lub nazwa posiadacza nieruchomości (pieczęć): 

ADRES/SIEDZIBA 

Miejscowość: Kod pocztowy: 
 

Ulica/Plac Nr domu:   Nr lokalu:  
 

 

E 
PRZYCZYNA USZKODZENIA DRZEWA/KRZEWU* (szczegółowo opisać okoliczności, które doprowadziły do 

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

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

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

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

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

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

 

F DATA ZDARZENIA, W KTÓRYM NASTĄPIŁ ZŁOM/WYWROT*  

dzień …………, miesiąc ……………………………………, rok  ……………
 

 

 Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)  oświadczam, iż dane 

zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.
  

 

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

Czytelny(e) podpis(y) 
* wybrać właściwe 

Uwaga: 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. 

Uwaga: W myśl art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.: 

1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2; 

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków 

posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz 

na terenach zieleni; 

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 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. 

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego; 

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni; 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), informuję, że:  

1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Kłodawa;  
2. Dane będą przetwarzane w celu złożenia wniosku o uznanie drzew lub krzewów za złom/wywrot; 

3. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom; 

4. Obowiązek podania danych wynika z art. 83f ust. 1 pkt 14 lit. b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

5. Prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze przysługuje 

zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.  

 

G ZAŁĄCZNIKI (zaznaczyć, wypełnić właściwe): 

1 Rysunek, szkic lub mapa określająca usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i 
obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości* 

2 

- Dokumentacja fotograficzna  - ilość ………… szt. fotografii*.  

- Dokumentacja fotograficzna - ilość ………… szt. fotografii* - przekazana drogą elektroniczną na adres 

sekretariat@klodawa.pl (z dopiskiem jakiej sprawy dotyczy, dane adresowe nieruchomości).  

 

3 
(inne) 

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


