Garbatka- Letnisko, dnia ………………

WNIOSKODAWCA
…………………………………………….
/Imię i nazwisko Wnioskodawcy/

..............................................
/Adres zamieszkania/

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

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko

/telefon kontaktowy/

ZGŁOSZENIE ZAMIARU
USUNIĘCIA DRZEW/ KRZEWÓW*
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/krzewów *:
(podać ilość, nazwę gatunkową drzewa, obwód w cm mierzony na wysokości 130cm / nazwę
gatunkową krzewu, powierzchnię w m2)

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
rosnących na działce o nr ew. ............... położonej w miejscowości…………...……………….
przy ul. ...........................................................obręb geodezyjny………………..………………
przyczyna usunięcia…………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew wg klasyfikacji gruntów, użytek:
…………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin drzew w terminie krótszym niż wynikający
z art. 79 § 1 KPA i ustalenie oględzin osobiście/telefonicznie itp. Tak/Nie*
Oświadczam, że prowadzę/nie prowadzę* działalności gospodarczej na w/w nieruchomości,
a wycinka drzew/krzewów wynika/ nie wynika * z celu związanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Oświadczam, że granice działki na której rosną przeznaczone do wycinki drzewa/krzewy*
są mi znane.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia zgłoszenia.
Świadomy/a* odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy zgodnie
z art. 233 KK, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych
powyżej.
…..…………………………….
Własnoręczny podpis wnioskodawcy

*

niepotrzebne skreślić
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Załączniki:
1) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic
nieruchomości i istniejących obiektów budowlanych.
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością do wydania
zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów.
3) zgoda właściciela, w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości.

Zgodnie z art. 83f ust. 17 jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –
Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej
i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, Wójt Gminy
uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości,
w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty na usunięcie drzew.

Ważne:
1) Bez konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę można usuwać drzewa, których
obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platonu
klonolistnego,
- 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2) Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej
wymaga uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (RDOŚ).
3) Obowiązek uzgodnienia nie dotyczy obcych gatunków topoli.
4) Zgodnie z nowymi przepisami w przypadku planowanej wycinki drzew, które rosną
na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i mają być usunięte na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie trzeba uzyskać stosownego
zezwolenia, ale taką wycinkę należy zgłosić do właściwego urzędu.
5) Zgłoszenie każdorazowo wiąże się z oględzinami w terenie, które przeprowadzane
są przez pracowników urzędu, który takie zgłoszenie otrzymał.
6) Jeżeli dane drzewo nie zostanie usunięte w terminie 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin, usunięcie drzewa będzie możliwe dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
7) W odpowiedzi na złożone zgłoszenie, po dokonaniu oględzin w terenie urząd będzie mógł
wnieść sprzeciw odnośnie planowanej wycinki, w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia
oględzin w terenie.
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Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością do
wydania zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów
Ja niżej podpisany(a)
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko osoby występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów)

legitymujący(a) się
…………………………………………………………………………………………………...
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający)

urodzony(a)…………………. w ………………………………………………………………
(data)

( miejsce)

zamieszkały(a) ………………………………………………………………………………….
(dokładny adres)

na podstawie art. 83b ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020, poz. 55 ze zm.),
oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków jako działka(i)
nr ………………. w obrębie geodezyjnym …………………………………………………….
na uzyskanie zezwolenia na wycięcie drzew i krzewów, wynikające z tytułu:
1. własności
2. współwłasności …………………………………………………………………………
(wskazanie współwłaścicieli- imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

……………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………
oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wycięcie drzew i krzewów objętych
wnioskiem o zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów z dnia …………………………….
3. użytkowania wieczystego ………………………………………………………………..
4. trwałego zarządu …………………………………………………………………………
wynikające z następujących dokumentów1 potwierdzających powyższe prawo do
dysponowania nieruchomością …………………………………………………………………
Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020, poz. 55 ze zm.), Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza
administracyjną karę pieniężną za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
5) usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust. 8, i bez
zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 16;
6) usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub
przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust.8.
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość
danych zamieszczonych powyżej.

…………………………………….

…………………………………………

(miejscowość, data)
1

(podpis)

Należy wskazać dokument z którego wynika tytuł dysponowania nieruchomością.
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych
|oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej:
„RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Garbatka – Letnisko, ul. Skrzyńskich 1,
26 – 930 Garbatka – Letnisko; e-mail: urzad@garbatkaletnisko.pl; tel. (48) 62 10 194.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności związanych
z usunięciem drzew lub krzewów, jak również w celu realizacji praw oraz
obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) oraz ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 55 ze zm.).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych, przez okres 5 lat od 01.01.2021r.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nie przekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa.
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