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ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzewa/drzew

Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55) 

Zgłaszam  zamiar  usunięcia  ........…  szt.  drzewa/drzew  z  działki  oznaczonej

nr ewidencyjnym ......................, obręb ............................ stanowiącej moją własność.

Załącznik obowiązkowy:

 - rysunek lub mapka określajaca usytuowanie drzew/a na nieruchomości, 

-   zgoda  współwłaściciela/i  nieruchomości  na  usunięcie  drzew/a  –  w  przypadku  nieruchomości  objętej
współwłasnością.

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 2020 r. poz. 256) oświadczam, iż

dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

.......................................................................................

czytelny(e) podpis(y) wnioskodawcy/ wnioskodawców 

lub pełnomocnika



Pouczenie:

1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:

a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

2. W przypadku  usunięcia  drzewa/drzew  bez  dokonania  zgłoszenia  lub  przed  upływem  terminu  na  wniesienie
sprzeciwu,  a  także pomimo wniesienia  sprzeciwu do zgłoszenia,  organ wymierza administracyjną karę pieniężną
(podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).

3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem
usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie
realizowana na  części  nieruchomości,  na  której  rosło/rosły  usunięte  drzewo/drzewa,  organ  nałoży  na właściciela
nieruchomości,  w  drodze  decyzji  administracyjnej,  obowiązek  uiszczenia  opłaty  za  usunięcie  drzewa  lub  drzew
(podstawa prawna: art. 83f ust. 17  ustawy o ochronie przyrody).

4. W przypadku nieusunięcia  drzewa przed  upływem 6 miesięcy  od  przeprowadzonych oględzin  w terenie  jego
wycięcie  może  nastąpić  po  dokonaniu  ponownego  zgłoszenia  (podstawa  prawna:  art.  83f  ust.  13  ustawy
o ochronie przyrody) .

5.  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  w wysokości 17 zł od udzielonego pełnomocnictwa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie  z  art.  13 ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych  – zwanego dalej RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.
1 z późn. zm.) Wójt Gminy Kluki informuje, że:

1. Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Wójt  Gminy  Kluki,  97-415  Kluki  88.
Z Administratorem można się kontaktować listownie na adres: 97-415 Kluki 88, przez adres e-mailowy:
sekretariat@kluki.pl oraz telefonicznie pod numerem: (44) 6315002. 

2. Administrator wyznaczył  inspektora  ochrony danych,  z  którym może się  Pan/Pani  kontaktować pod
numerem telefonu: 512-446-619 lub pod adresem e-mail: iod@kluki.pl .
 

3. Pana/Pani dane osobowe w zakresie imienia, nazwisko oraz adres wnioskodawcy przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania w związku ze zgłoszeniem
zamiaru usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości, w związku z art. 83f ust.1 ust.4 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji
dokumentów,  wynikającego  z  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym
i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

mailto:iod@ujazd.com.pl


4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  powyższego celu
przetwarzania,  zgodnie  z  powszechnie  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  tym  przepisami
kancelaryjno-archiwalnymi. 

7. W  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przysługuje  Panu/Pani  prawo  do  żądania  od
Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisami art. 15 RODO),
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),
c) usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO).

8. Przysługuje Panu/Pani  prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego,  tj.  Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa. Niepodanie
danych w zakresie wymaganym przez Administratora uniemożliwia realizację w/w celu.

10.Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną, w tym z informacją 
o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych 
i prawie ich poprawiania.

…………………………………………                     …………………………………………
                     (miejscowość, data)                                                                                                (czytelny podpis Wnioskodawcy


