Zarejestrowano:

BURMISTRZ WIELUNIA
Urząd Miejski w Wieluniu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń

……………………………………………………………
miejscowość, data

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW
z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)

WNIOSKODAWCA (właściciel / współwłaściciel *)
*- niepotrzebne skreślić

(UWAGA: W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli).

Imię i nazwisko ……………………………………………………………............……….…………………………………………............……….
Adres …………………………………………...……………........……….……………………………………………………………............……….
Telefon (opcjonalnie)……………………………………………………………………………………………………………………….…………
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony)
(UWAGA: do wniosku dołączyć pełnomocnictwo)

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………….………………...……...……
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………………......…….
Telefon (opcjonalnie)……………………………………………………………………………………………………………………….…………
Zgłaszam zamiar usunięcia drzewa / drzew …………. szt. na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej z terenu nieruchomości położonej w …………………………..……..…………………………………..
przy ul. ………………………..…………….………..….…… nr ……………… stanowiącej własność osób fizycznych
działka nr ewidencyjny ………………………………. obręb …………………………………..……………
Do zgłoszenia dołączam obowiązkowo:
 rysunek / mapkę określającą usytuowanie drzewa / drzew do usunięcia na przedmiotowej nieruchomości
Dodatkowo:
*- zaznaczyć znakiem  właściwe pole

 zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem)
 pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis poświadczony za zgodność
z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie)
 dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł (jeśli jest ona wymagana)
Zapoznałem(am) się z przepisem, o którym mowa w art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody o treści: „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.”
Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oświadczam, iż dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

PODPIS (wnioskodawcy / pełnomocnika*)
*- niepotrzebne skreślić

(Imię i nazwisko)

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

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym numer telefonu były przetwarzane przez
Urząd Miejski w Wieluniu w celu ustalenia daty wizji lokalnej oraz poinformowania o ewentualnych brakach
formalnych do złożonego wniosku. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez pisemny wniosek.
..........................................................

/data i podpis wnioskodawcy/

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W WIELUNIU
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu,
Pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@um.wielun.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa na podstawie
Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa art. 83f ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r. a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

POUCZENIE:
Zgłoszenia może dokonać wyłącznie właściciel / wszyscy współwłaściciele nieruchomości, na której znajdują się drzewa.
Jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty
skarbowej w wysokości 17,00 zł, jeśli jest ona wymagana (opłata nie dotyczy najbliższych krewnych – ojciec, matka, syn
córka, brat, siostra, dziadek, babcia).
Bez zgłoszenia wolno usuwać drzewa, jeżeli obwód pnia / pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokonuje się oględzin drzew objętych zamiarem usunięcia i sporządza
protokół z tej czynności.
Wydział w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co
do zamierzonego usunięcia drzewa / drzew. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji
administracyjnej w placówce pocztowej.
Usunięcie drzewa / drzew, którego / których dotyczy zgłoszenie, może nastąpić:
1) gdy organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia oględzin lub
2) gdy organ przed upływem powyższego terminu wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
(na pisemne żądanie zgłaszającego z wniesioną opłatą skarbową 17,00 zł).
Postępowania związane ze zgłoszeniami zamierzonego usunięcia drzew są prowadzone na podstawie art. 83f
ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).

Załącznik

Mapa określająca usytuowanie drzewa/drzew do usunięcia na nieruchomości
a jeżeli brak mapy to wykonany odręcznie rysunek.

Zaznaczyć granice nieruchomości oraz znajdujące się na niej budynki i drzewa,
w tym drzewa do usunięcia, które oznaczyć znakiem .

