Rozprza, dnia ........................................

Wójt Gminy Rozprza
Al. 900 - lecia 3
97-340 Rozprza

ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 916 ze zm)
WNIOSKODAWCA (właściciel/współwłaściciel nieruchomości)
Imię i nazwisko:
.......................................................................................................................................................................................................
Adres:
Telefon:
...................................................................................................................................................................................................…
Oświadczam, że usunięcie drzew lub krzewów wynika /nie wynika z celu związanego
z
prowadzeniem działalności gospodarczej.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr ........................................ obręb …….......................…………

OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
Lp.
Działka
Obręb
Nazwa
Ilość
nr ewid.
gatunkowa
sztuk
drzewa

Obwód pnia
mierzony na
wysokości
5 cm od ziemi

Przyczyna usunięcia

............................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

Załącznik do wniosku:

1. Rysunek albo mapka określające usytuowanie drzew na nieruchomości.
2. Oświadczenie właściciela/właścicieli o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.
3. Zgoda współwłaściciela/współwłaścicieli terenu na usunięcie drzew lub krzewów, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.
Wyjaśnienia:
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. Zgłoszeniu nie podlegają:
a) drzewa i krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
b) drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na
terenach zieleni.
Pouczenie:
1. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędąca właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do niewłaściwego organu jest
nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/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 1994r. 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 (art. 83f ust. 17 ustawy oochronie przyrody).
4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może
nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy oochronie przyrody).
5. Zgłoszenie złożone przez pełnomocnika podlega opłacie skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17zł.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
GMINĘ ROZPRZA
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Rozprza,
Al. 900-lecia 3, 97-340 Rozprza. Kontakt:
listowny na adres: Urząd Gminy Rozprza, Al. 900-lecia 3,
97-340 Rozprza
e-mail: ug@rozprza.pl
telefonicznie: 44 649 61 08
Inspektor Ochrony Danych
W Gminie Rozprza został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych.
Z Inspektorem można się skontaktować: rodo@rozprza.pl
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia
drzewa i zajęcia przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska stanowiska w tej sprawie.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzane będą dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, adres oraz
oznaczenie nieruchomości, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy
o ochronie przyrody.
Przetwarzane będą dane osobowe w zakresie numeru telefonu w celu
ustalenia daty wizji lokalnej oraz poinformowania o ewentualnych
brakach formalnych do złożonego wniosku, którą możesz wycofać
w dowolnym momencie.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od stycznia kolejnego roku
po zakończeniu sprawy.
Odbiorcy danych osobowych
Będziemy przekazywać dane osobowe tylko podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
osobowych:
prawo do wycofania zgody,
prawo dostępu do danych osobowych,
prawo żądania sprostowania danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych

.....................................................
Imię i nazwisko

Rozprza, dn ....................................…...

.....................................................
Adres zamieszkania
....................................................
Kod pocztowy, miejscowość
/adres osoby oświadczającej/

Oświadczenie
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i zapoznany
z treścią art. 233 par. 1 Kodeksu karnego, która brzmi: „kto składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” oświadczam, że posiadam tytuł
prawny władania nieruchomością działka nr ew. .………………….................................................
obręb …………......................................………..… gm. Rozprza oraz wyrażam zgodę na wycięcie
drzewa/drzew.

...........................…...............................
czytelny podpis osoby oświadczającej

- szkic drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia

