
Zarejestrowano:      WÓJT GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 
33-163 Rzepiennik Strzyżewski 400

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

art. 83a ust. 1, art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4, 5 ,7, 8, 17, art. 85, 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  ochronie przyrody
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW

WNIOSKODAWCA  :  

Imię i nazwisko: ....................……………………………………………………........

Adres: ....................……………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………….

       

WŁAŚCICIEL(E) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA     

Imię i nazwisko, adres: …...................……………………………………….….....................................................

……………………………………………………………………………………………………………………..…….….

……………………………………………………………………………………………………………………..…….….

……………………………………………………………………………………………………………………..……….

Dokument poświadczający władanie nieruchomością …………………………………………………….........

                                                                                                               ( np. Nr Księgi Wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu) 

 

1.  Drzewo(a) znajduje(ą) się na działce nr ……………......... w miejscowości..............................................
                                                                                                                                                                                   (adres) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.  Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………...

3. Oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia:

……..… sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości 5 cm od ziemi.

Lp. Gatunek Obwód Lp. Gatunek Obwód
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4.  Oświadczam,  że  drzewa  są  usuwane  na  cele  niezwiązane  z  prowadzeniem  działalności

gospodarczej.

5. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew nie dotyczy drzew rosnących na gruntach leśnych.

6.  Oświadczam, iż znana jest mi treść art. 83f ust. 13 i 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 11 maja

2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074):

art.  83f  ust.  13:  „W  przypadku  nieusunięcia  drzewa  przed  upływem  6  miesięcy  od  przeprowadzonych  oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.”

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 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.”

7.  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 2017 r. poz. 1257) oświadczam, iż dane 
zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na telefoniczne poinformowanie mnie o terminie oględzin bez zachowania 7 –
dniowego terminu zawiadomienia. 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, 
Rzepiennik Strzyżewski 33-163, Rzepiennik Strzyżewski 400, tel.; 14 653 05 01  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.

2. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  ww.  celu  z
uwzględnieniem okresów przechowywania  określonych  w przepisach odrębnych,  w tym
przepisów archiwalnych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 
4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  będą  podmioty,  które  na  podstawie  zawartych  umów

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. 
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
6. -  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  możliwości  ich  poprawiania,  sprostowania,

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do
usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

7. - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się
 z  naruszeniem  przepisów  powyższego  rozporządzenia  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega  Pan/Pani  decyzjom,  które  się  opierają  wyłącznie  na  zautomatyzowanym
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przetwarzaniu,  w  tym profilowaniu,  o  czym stanowi  art.  22  ogólnego  rozporządzenia  o
ochronie danych osobowych. 

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

.
        (data)                   (podpis wnioskodawcy)

POUCZENIE:

1. Organ ma obowiązek dokonać oględzin drzew w ciągu  21 dni,  oraz ma możliwość w ciągu  14 dni od dnia
oględzin wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Do wycinki można przystąpić po 14 dniach po oględzinach, jeśli Wójt nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1. Zgoda właściciela(i) terenu na planowane usunięcie drzew (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest
jedynym właścicielem terenu.

2. Rysunek  lub  mapę  określającą  usytuowanie  drzewa na  nieruchomości.  Lokalizacja  powinna  być
udokumentowana w sposób pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowego drzewa w terenie. 
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