
….................................      …........................
         Miejscowość                      data

….........................................
(imię i nazwisko właściciela)

…........................................................
(adres zamieszkania/korespondencji)

.................................
(nr telefonu)

…..........................................................................................
(oznaczenie pełnomocnika – jeżeli został ustanowiony)

…............................................
(imię i nazwisko właściciela)

…........................................................
(adres zamieszkania/korespondencji)

.................................
(nr telefonu)

Urząd Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA / DRZEW

1. drzewa, które rosną na nieruchomości stanowiącej własność 
osoby fizycznej i które są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2. drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80  cm –  w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego
b) 65 cm –  w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 

oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew z terenu nieruchomości 
działki/działek o nr….…............................…................................położonej/położonych 
w............….....................…przy ul............................................

                     (dokładny adres nieruchomości)

Określenie przedmiotu zgłoszenia:
1. Ilość sztuk drzew przeznaczonych do usunięcia …..........
2. Wykaz rodzaju (np. sosna, dąb, itp.) drzew przeznaczonych do usunięcia 

zgodnie z numeracją naniesioną na mapie lub rysunku wskazującym 
usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości (oznaczenie drzewa/drzew) 
celem możliwości zweryfikowania w terenie:



Lp. Rodzaj drzewa

Obwód drzewa 
mierzony na 

wysokości 5 cm 
od gruntu 

Obwód drzewa 
mierzony na 
wysokości 
130 cm od 

gruntu

Nr działki 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 
Do wniosku załączam: 

• rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości 
celem możliwości zweryfikowania w terenie;

• zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym 
właścicielem);

• pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis 
poświadczony za zgodność z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie); 

• dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł. 
(jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, 
zstępnemu lub rodzeństwu nie ponosi się opłaty skarbowej).

…....................................................
Podpis wnioskodawcy/ów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny z siedzibą 
przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Burmistrza. 
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

− listownie na adres: ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, 
− telefonicznie: 32 429 59 11, 32 431 17 60 lub osobiście w godzinach pracy tj. 

w poniedziałek od 730 do 1700, wtorek - czwartek od 730 do 1530, piątek 730 do 1400.
− e-mail: sekretariat@czerwionka-leszczyny.com.pl 
− Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: email: iod@czerwionka-leszczyny.pl, kom 0 694 

441 226.
− W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną odsyła się do strony internetowej 

https://bip.czerwionkaleszczyny.pl/klauzule_informacyjne/index.html


