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ZGŁOSZENIE

usunięcia drzew/h-zewów z działki będącej własnością osoby fizycznej
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Imię i nazwisko
Adres

Informuję o usunięciu drzew/krzewów
z działki ewidencyjnej nr.
ark mapy dla obrębu ....................................... obręb.
będącej moją własnością/współwłasnością:!:(podkreślić właściwe)

WYKAZ DRZEW /1 KRZEWÓW usuwanych z w/w działki

L,p.
*

Gatiinek drzewa/krzewu

Obwód pnia/pni
drzew/a na
>vysokości 5cm
lub powierzchnia
ki-zewów w [m2]

Obwód pnia/pni
drzew/a na
^vysokosci 130cm

l.

2.

3.

4.

5.

Obwód pnia należy zmierzyć na wysokości 5 cm, a także 130cm a w przypadku gdy na tej wysokości:
- drzewo posiada kilka pni -podać obwody każdego z tych pni;
- drzewo nie posiada pnia -podać obwód pnia zmierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

nr drzew a/h'zewu na załączonym iysiinkii/mapie

Czytelny podpis właściciela /wspóhvłascicieli

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie nabudowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a budowa ta mazwiązek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana w części nieruchomości,na której rosło drzewo, organ, o któr/m mowa w art. 83a ust l, uwzględniając dane ustalone napodstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej,obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Załącznik do wniosku:



Dgdatkows objaśnienia:
Uwaga: W myśl art. 83f, ust. l ustawy o ochronie przyrody (zwanej dalej uop) nie lest
wymagane zezwolenie min. na usunięcie.:
l) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

..-. '2.) krzewów na terenach pokrytych roslinnosciq pełniącą funkcje ozdobne, urzqdzonq pod
względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin,(przydomowe ogródki
działkowe) z wyfqczeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od gruntu nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu
klonolistnego
c) 50 cm - dla pozostałych gatunków drzew;

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i sq usuwane na cele niezwiqzane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych
do użytkowania rolniczego;
4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września
1991 r. o lasach.

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyuczeniem rosnących na terenie nieruchomości
wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

W przypadku o którym mowa art. 83f w ust. l pkt 3a. w/w ustawy, właściciel
nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa jeżeli obwód
pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topola wierzb, klonu Jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 55 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu
klonolistnego
c) 50 cm - dla pozostałych gatunków drzew.

LV terminie 21 dni od zgłoszenia organ na działce przeprowadza oględziny drzew,
z których sporządzany jest protokół. Organ po dokonaniu oględzin w terminie 14 dni,
może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Sprawa jest załatwiana na
zasadzie milczącej zgody (art 122a §1 kodeksu postępowania administracyjnego)
M/ zwiqzku z art. 83f ust 8 ustawy oop. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeśli organ nie
wniósł sprzeciwu. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji
administracyjnej w placówce pocztowej.

Organ sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów rozdziału 4 ustawy
oop. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2002
r. - Prawo ochrony środowiska, (art. 83fust l pkt 20 ustawy uop)



Miejsce na odręczny rysunek lokalizacji dr2ewa,/krzevrai do usiinięcia
.w-o^meslenlu.^9-.SIa^l9.„nl?^.9^9.^?A?-L?.^^

I

!

!

i.

t



f

(Imię i naz\visko) (miejscowość, data)

•

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i informacja o prawie do jej cofnięcia
WYRAŻENIE ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Księżpol, ul.
Biłgorajska 12, 23 - 415 Księżpol, w celu zgłoszenia usunięcia di-zew/krzewów z działki będącej
własnością osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności.
Zostałem/zostałam poinformowany/a, że:
wyrażenie zgody Jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie,
a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej
podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie,
w jakiej została ona udzielona.

podpis
Klauzula informacyjna

l. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Księżpol, ul. Biłgorąjska 12, 23-415 Księżpol,
dalej zwana „Administratorem".

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Księżpol: info(S).ksiezpol.pI.
3. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zgłoszenia usunięcia drzew/krzewów z działki

będącej własnością osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - art. 6 ust l lit. a RODO', art. 6 ust l lit. b RODO, art. 6

ust. l lit. c RODO, art. 6 ust l lit. fRODO.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych

na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które
przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: niezbędny wynikający z przepisów prawa.
8. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
l) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa

szczególną sytuację;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierzają przetwarzać w celach

marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
6) uzyskania wyczerpującej infonnacji dot.:
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności infonnacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym

dane te są udostępniane.
9, Informujemy, iż:
l) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
2) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych

osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została
udzielona zgoda.

1 RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO l 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).


