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

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
(imię, nazwisko i adres wnioskodawcy
kontaktowy nr tel.)

Wójt Gminy Kuźnica
ul. pl. 1000 – lecia Państwa Polskiego 1
16 - 123 Kuźnica

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW
na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)

Imię i nazwisko wnioskodawcy:
...............................................................................................................................................................................
Oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo:
...............................................................................................................................................................................
adres: (ulica, nr działki geod., obręb geod., miejscowość itp.)

Nazwa gatunkowa drzewa i obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
TAK/NIE* Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin drzew w terminie krótszym niż wynikający z art.
79 § 1 KPA i ustalenie terminu oględzin osobiście/telefonicznie itp.
Art. 79 § 1 KPA: Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie oględzin przynajmniej na 7 dni
przed terminem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rozpatrzenia zgłoszenia.
Oświadczam, że jestem:
właścicielem nieruchomości,
współwłaścicielem nieruchomości - do wniosku należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości na usunięcie drzewa / drzew - załącznik nr 1,
użytkownikiem wieczystym nieruchomości - do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela
nieruchomości na usunięcie drzewa / drzew - załącznik nr 1,
posiadaczem nieruchomości - do wniosku należy dołączyć, zgodę właściciela nieruchomości na
usunięcie drzewa / drzew - załącznik nr 1,
działki ewidencyjnej nr ........................................, w obrębie ewidencyjnym .....................................................
Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że drzewo/drzewa rosną na nieruchomości(ach) stanowiącej własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Potwierdzam zgodność powyższych danych. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania
danych osobowych.

.....................................................................
(podpis/y Wnioskodawcy)

Załączniki:
1. Zgoda właściciela/współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew*
2. Rysunek określający usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości
*niepotrzebne skreślić

UWAGA!
1. Prawidłowe wypełnienie wszystkich rubryk zgłoszenia i dołączenie rysunku/mapki z lokalizacją
drzewa/drzew jest warunkiem rozpatrzenia sprawy.
2. Jeżeli drzewo posiada na wysokości 5 cm kilka pni, każdy z nich traktowany jest jako oddzielne
drzewo.
3. Do wniosku dołącza się rysunek lub mapę określającą usytuowanie każdego drzewa na
nieruchomości.

Rysunek określający usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości

Legenda:

Sporządził:
……………………………………..………….
(data, czytelny podpis)

Załącznik nr 1
….…………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………
(imię, nazwisko)

……………………………………………
……………………………………………
(adres zamieszkania, kod pocztowy)

……………………………………………
(nr telefonu)

Zgoda właściciela/współwłaściciela* nieruchomości na usunięcie drzewa/drzew

Jako właściciel/współwłaściciel* nieruchomości wyrażam zgodę na usunięcie drzewa/drzew przez
Pana/ią ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ,
z działki oznaczonej nr geod. ......................., położonej w obrębie geodezyjnym .............................
.................................... , gm. Kuźnica nie będącej działką leśną.
ilość

Gatunek drzewa
1. ...................................................................

-

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

2. ...................................................................

-

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

3. ...................................................................

-

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

4. ...................................................................

-

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

5. ...................................................................

-

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

Ilość sztuk razem: .................... szt.
Potwierdzam zgodność powyższych danych. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania
danych osobowych.
* - niepotrzebne skreślić

...................................................................
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, że:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kuźnica (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem:
sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod
adresem mailowym: iod@kuznica.ug.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania
administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Podstawą prawną jest:
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 ze zm.),
 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane do celów
archiwalnych, przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania
danych obowiązujących u Administratora.
Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
Dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym,
koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ważne informacje, wyjaśnienia
W przypadku planowanego usunięcia (przesadzenia lub wycinki) drzewa, którego obwód pnia, mierzony na
wysokości 5cm, przekracza:
 80 cm, w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
 65 cm, w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
 50 cm, w przypadku pozostałych gatunków drzew,
należy wnieść do właściwego organu zgłoszenie zamiaru jego usunięcia.
Usuwanie drzew, o mniejszych parametrach pni, niezależnie od przyczyny, nie wymaga ani
zgłoszenia, ani też zezwolenia.
Zgłoszenie musi zawierać:
 imię i nazwisko wnioskodawcy,
 oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik właściwego organu dokonuje oględzin
drzew/krzewów i sporządza stosowny protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od
oględzin, pod warunkiem, że tut. Organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli
drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne
będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru jego usunięcia.
Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku nieuzupełnienia braków w zgłoszeniu oraz gdy
usunięcie drzewa wymaga zezwolenia oraz lokalizacji drzewa:
 na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub
chronionym, innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik
przyrody.
Za usunięcie drzewa bez zachowania ww. procedury administracyjnej a także w przypadku
sprzeciwu, naliczana będzie kara pieniężna.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na
budowę a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana
na części nieruchomości, na której rosło drzewo, to, uwzględniając dane z oględzin, na właściciela
nieruchomości, nałożony zostanie, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzew wciąż jest niezbędne w przypadku:
 rolników (z wyjątkiem usuwania drzew nie związanych z prowadzoną działalnością w branży rolniczej),
 osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 użytkowników ogrodów działkowych,
 osób dzierżawiących nieruchomości,
 osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,
 drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
 drzew stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
 drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania innego niż rolnicze,
 przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.
Na terenach objętych ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu, istnieje ponadto zakaz
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych wynikający z Uchwały
XXIII/204/16 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza
Sokólskie”.
Należy też zachować szczególną ostrożność usuwając drzewa na posesjach graniczących np. z drogą
publiczną. Bardzo często ogrodzenie nieruchomości nie przebiega bowiem po granicy działki a drzewa rosną
na terenie np. pasa drogowego.
Przystępując do usuwania drzew, w przypadku stwierdzenia na drzewach wnioskowanych do
usunięcia gniazd ptasich lub dziupli. należy także pamiętać o sezonie lęgowym ptaków od 1 marca do 15
października.
W przypadku drzew zlokalizowanych na terenie wpisanych do rejestru zabytków
zgłoszenie/wniosek należy wnieść do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w pozostałych przypadkach
do Wójta Gminy Kuźnica.

