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Burmistrz  
Ożarowa Mazowieckiego 
ul. Kolejowa 2,  
05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/KRZEWÓW 

 
1. …………………………………………………………………………………………………. 

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

(imię i nazwisko, adres, telefon właściciela nieruchomości) 

 

 

2. ………………………………………………………………………………………………… 
(adres nieruchomości, na której znajduje się drzewo/krzewy, nr ewid. działki, obręb) 

 

 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

(tytuł prawny władania nieruchomością) 

 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa gatunkowa drzewa i obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm/ lub nazwa gatunkowa krzewu  

i wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew) 

 
 

 

5. ………………………………………………….................................................................... 

(termin  zamierzonego usunięcia drzew/krzewów) 

 

 
 

Chcę otrzymać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dotyczącego zgłoszenia 

zamiaru usunięcia drzewa/krzewów              tak      nie  
 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością wymienioną w pkt.2 niniejszego wniosku 

 

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

 

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

 

 

 

 

 ………………………. 

 

 ………………………. 
…………………..…………………………………..          (podpis) 

       (Miejscowość data)  



 

Załączniki do wniosku: 

 
1. Rysunek, mapa 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. 

 

2. Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana. 

 

3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł  (w przypadku chęci otrzymania 

zaświadczenia). 

 

 

Pouczenie: 

 

Otrzymanie zaświadczenia uprawnia do usunięcia drzewa na podstawie art. 83f ust.12 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) bez konieczności zachowania 14 dniowego terminu 

od dnia oględzin na wniesienie sprzeciwu. 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  

L 119 z dnia 04.05.2016r.) Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Ożarowie 

Mazowieckim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 

ul.Kolejowa 2, e-mail: umig@ozarow-mazowiecki.pl 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail iod@ozarow-mazowiecki.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Gminy 

Ożarów Mazowiecki, na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa 

miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady  (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r, oraz ustawy o ochronie przyrody  

(Dz.U. 2018 poz. 142 ze zm) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej 

wycofania. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które 

miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

7. Posiada Pani/Pan  prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do wskazanych 

podmiotów. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony 

Danych. 

 


