………………………………………… …..

……………………………

imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciel nieruchomości)

miejscowość, data

…………………………………………..
adres
……………………………………………
telefon

Wójt Gminy Jabłonka
ul. 3 -go Maja 1
34-480 Jabłonka

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW
na podstawie art.83 f 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U.z 2018 r. poz.1614 z późn.zm.)
Zgłaszam zamiar usunięcia - na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej - drzewa/drzew …………………………………………..

………..

szt.

rosnącego/rosnących na nieruchomości nr ew. działki ………………………………………
położonej w miejscowości ……………………………………
Działka stanowi własność/współwłasność …………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………………………………….
podpis właściciela/współwłaściciela

Załączniki:
- mapka/ rysunek określająca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości
- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew
Pouczenie:
1. Zgłoszeniu podlegają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm 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.
2. Usunięcie drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie
sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę
pieniężną (art. 88 ust.1pkt.5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody)
3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
w terenie jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym
zgłoszeniem usunięcia drzewa/drzew złożony zostanie wniosek o wydanie decyzji
o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 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 uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin,
nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za
usunięcie drzewa lub drzew.

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Jabłonka.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe
inspektora: iod@jablonka.pl, tel. 18 26 111 45.
3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
w sprawie zamiaru usunięcia drzewa/drzew również w celu archiwizacji. Podstawą prawną jest:
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego
interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo to
może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy
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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji oraz profilowaniu.
10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

I. Podstawa prawna :
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz.U. z 2018r. poz1614późn.zm.) ,
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.z 2018 r. r poz.2096 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U.z 2018 r. poz.1044 z późn.zm.)

II. Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew powinno zawierać:
1. imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela/współwłaściciela nieruchomości),
2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości,
4.Pełnomocnictwo w przypadku wyznaczenia pełnomocnika ,
5. Zgoda współwłaścicieli nieruchomości.
III. Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Jabłonka ul. 3-go Maja 1

34-480 Jabłonka

Dziennik podawczy Urzędu Gminy w Jabłonce
IV. Sprawę prowadzi:
Podinspektor ds. rolnictwa i ochrony przyrody pokój nr 7 tel 182611140
V. Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszenia dokonuje właściciel lub wszyscy współwłaściciele nieruchomości, na której rośnie
drzewo W przypadku, gdy zgłoszenie wnosi jeden współwłaściciel należy dołączyć zgodę
pozostałych współwłaścicieli.
W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew organ w drodze
postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia
postanowienia.
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu
ustalenia odpowiednio: - nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a
w przypadku gdy na tej wysokości drzewo : - posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa
W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej
wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym
terminie. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej
w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art.39 Kpa dzień
wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
Przed upływem 14-dniowego terminu po oględzinach organ może wydać zaświadczenie
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek strony
i podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
VI. Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Nowym Sączu za pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonka w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

