Dane wnioskodawcy:

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

……………..................................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

.....................................................................................
.....................................................................................
adres wnioskodawcy

....................................................................................
telefon opcjonalnie

Burmistrz
Ostrowa Lubelskiego
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
Jako właściciel zgłaszam (współwłaściciele zgłaszamy) 1 zamiar usunięcia drzewa / …….. szt.
drzew z nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr …………………………………………..……
położoną w ………………………………………………………
W załączeniu przedkładam rysunek / mapkę określającą usytuowanie drzew(a) na nieruchomości
(w odniesieniu do granic nieruchomości i istniejących obiektów budowlanych)
TAK/NIE 1 Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin drzew w terminie krótszym niż wynikający z
art. 79 § 1 KPA i ustalenie terminu oględzin osobiście/telefonicznie itp
Jednocześnie świadomy skutków składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 § 1
Kodeksu karnego oświadczam, że wycięcie nie jest związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą oraz że dane zawarte we wniosku i jego załącznikach są aktualne i zgodne ze
stanem faktycznym.
Oświadczam(y) że zapoznałem się z treścią ochrony danych osobowych zawartą w obowiązku
informacyjnym .

…………………..………..………….
podpis zgłaszającego(cych)

1

Niewłaściwe skreślić

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Ostrowa Lubelskiego ul.Partyzantów
1,21-110 Ostrów Lubelski, tel. 81 8520003, email ostrowlubelski@lubelskie.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia
usunięcia drzew/a, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy o
ochronie przyrody (t.j.Dz.U. 2020.55.)
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pouczenie zgodne z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody
ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1642)
Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Burmistrza na wycięcie drzew lub krzewów, które rosną na
nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 1 pkt 3a), drzew lub krzewów usuwanych w
celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, krzewu albo krzewów
rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m 2,, krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą
funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z
wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, oraz na terenach zieleni ;, drzew, jeżeli
obwód pnia drzewa mierzonego 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 (art. 83f ust. 4).
W innym przepadku osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości na której rosną drzewa lub
krzewy zobowiązana jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu przeznaczonego na
cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie
nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie
drzewa na nieruchomości (art. 83f ust. 5).
Właściciel może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca
podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych
dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego).
Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł,
Organ prowadzący postępowanie, w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy, gatunku drzewa i obwodu pnia na wysokości 5 cm (art. 83f
ust. 6).
Po dokonaniu oględzin Burmistrz w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji
administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł
sprzeciwu w tym terminie (art. 83f ust. 8).
Burmistrz może przed upływem terminu, o którym mowa powyżej wydać zaświadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu
oraz uprawnia do usunięcia drzewa (art. 83f ust. 12). Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
wynosi 17 zł.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie
drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzewa (art. 83f ust.
13).
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 Burmistrz Ostrowa Lubelskiego uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na
właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie
drzewa. (art. 83f ust. 17).

MAPA / RYSUNEK
do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew z dnia

Oznaczenie drzew

Cyfra- nr drzewa na nieruchomości
Litery- pierwsza litera lub następne litery nazwa gatunku drzewa wg własnego opisu
Np. 1/Ls -oznacza drzewo gat Lipa szerokolistna
2/Sp- oznacza drzewo gat. Sosna pospolita
…...................................................................................................
podpis wnioskodawcy

