…...........................................................
(miejscowość, data)

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTOWA
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.):
1. Dane wnioskodawcy:
Imię i nazwisko:
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Adres:....................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
telefon:...................................................................................................................................................................
2. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewa mają zostać usunięte:
Miejscowość..................................................................ulica................................................................................
Działka nr ….................................................................obręb...............................................................................
3. Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia /opcjonalnie/:
Lp.

Obwód pnia drzewa mierzony
na wys. 5 cm od pow. gruntu
[cm]

Nazwa gatunku drzewa

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

1

4. Forma własności*:
….........................................................................................nr Księgi Wieczystej................................................
własność/współwłasność*

…....................................................................
/podpis wnioskodawcy/

Załączniki do zgłoszenia:
1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości.
2. Rysunek albo mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew do usunięcia w odniesieniu do granic
nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
3. Jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości do wniosku należy załączyć
zgodę pozostałych współwłaścicieli.
4. W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3
k.p.a. odpis pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną
kopią dowodu zapłaty opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.
INFORMACJE DODATKOWE:
Zgłoszenia może dokonać wyłącznie właściciel lub współwłaściciel nieruchomości albo jego
pełnomocnik.
Jeżeli zgłoszenia dokona pełnomocnik do niniejszego zgłoszenia należy obowiązkowo dołączyć:
- pełnomocnictwo
- kopię dowodu wpłaty lub przelewu opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł
(opłata nie dotyczy najbliższych krewnych – ojciec, matka, cyn, córka, brat, siostra, dziadek, babcia).
W myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134
z późn. zm.) na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:
- właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód
pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm – w przypadku.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta ma związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło
usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie
oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia
opłaty za usunięcie drzewa.
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 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 (dalej: RODO),
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Złotowie z siedzibą
w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
2. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Burmistrz Miasta Złotowa
Pan Adam Pulit, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@zlotow.pl, tel. 67 263 26 40.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Marcin Misztal, e-mail: bhp@onet.pl.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO jest niezbędne
do rozpatrzenia wniosku o podział nieruchomości. Zebrane dane osobowe udostępniane mogą być innym
podmiotom na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów – wynikających
z ustawy 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
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

3

