ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
(OSOBY FIZYCZNE)
WÓJT GMINY SUCHOŻEBRY
UL. ALEKSANDRY OGIŃSKIEJ 11
08-125 SUCHOŻEBRY

DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Imię i nazwisko

Numer
domu/lokalu

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość
Numer telefonu

DRZEWO/DRZEWA PLANOWANE DO USUNIĘCIA
LP.

Numer drzewa
zaznaczonego na
mapie/rysunku

Gatunek drzewa

Obwód drzewa mierzony
na wysokości 5 cm

Oznaczenie
nieruchomości, na której rośnie
drzewo (nr działki ewidencyjnej oraz
obręb)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Powód usunięcia drzew/a…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Obowiązkowy załącznik do zgłoszenia: rysunek lub mapka określająca usytuowanie na
nieruchomości drzewa lub drzew planowanych do usunięcia.

………………………….

………………………………

miejscowość i data

podpis
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OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a/…………………………………………………………………………….
legitymujący/a/ się dowodem osobistym seria ……………. nr………………… świadomy/a/
odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który za składanie fałszywych
zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że dane zawarte
w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
1. Drzewa wymienione we wniosku rosną na mojej działce nr………… w miejscowości
…………………….. i stanowią wyłącznie moją własność, na podstawie tytułu
prawnego władania nieruchomością albo posiadanym prawie własności urządzeń.
2. Oświadczam, że usunięcie drzew i krzewów jest / nie jest* związanie z prowadzoną
przeze mnie działalnością gospodarczą.
*niepotrzebne skreślić
………………………….

………………………………

miejscowość i data

podpis właściciela

W przypadku współwłasności potrzebne są zgody na usunięcie drzew od pozostałych
współwłaścicieli

ZGODA WSPÓŁWŁAŚCICIELI
1.

Współwłaściciel…………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

…………………………………….……………………………………………………………..
/adres zamieszkania/

………………………………………………...…………………………………………………
/seria i nr dowodu osobistego/

2.

/podpis/

Współwłaściciel…………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

…………………………………….……………………………………………………………..
/adres zamieszkania/

………………………………………………...…………………………………………………
/seria i nr dowodu osobistego/

/podpis/
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Klauzula informacyjna RODO – wycinka
1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Gmina Suchożebry, reprezentowana przez Wójta Gminy Suchożebry, z siedzibą: ul. Aleksandry Ogińskiej
11, 08-125 Suchożebry, tel. (25) 631 45 07.
2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
(IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD
można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z przyjmowaniem
zgłoszeń oraz wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu
wypełnienia obowiązku prawnego Administratora Danych, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.).
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest
obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych
dodatkowych (kontaktowych) jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych skutkuje niemożnością
załatwienia sprawy.
6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie; tj.
imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr. działki, nr telefonu, dokument potwierdzający dane właściciela
działki; niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
7. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą
przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania
zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą
uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na
podstawie odrębnych umów.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (5 lat) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie
zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,


żądania sprostowania danych osobowych,



usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,



wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres
Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz
profilowaniu.
13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
14. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz
potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną
komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych.
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Pouczenie:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Zgłoszeniu podlegają drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:
 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do
niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie
drzewa/drzew.
W przypadku usunięcia drzew/drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin,
a także w przypadku sprzeciwu organu, naliczona zostanie przez organ administracyjna kara pieniężna
(podstawa prawna: art.88 ust.1 pkt. 5 i pkt. 6 ustawy o ochronie przyrody).
Drzewa powinny zostać usunięte przed upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin,
w innym wypadku konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
(podstawa prawna: art.83f ust.13 ustawy o ochronie przyrody).
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku z ze złożonym
zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia 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/y usunięte drzewo/a, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji
administracyjnej , obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew zgodnie z art. 83f ust. 13
ustawy o ochronie przyrody.
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
pełnomocnik (podstawa prawna: art.33 §3 i art.76a §2 Kodeks postępowania administracyjnego).
Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, przelewem na
rachunek bankowy Gminy Suchożebry nr 27 9221 0000 0130 0215 2000 0010 PBS w Sokołowie
Podlaskim, Oddział w Suchożebrach. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej
zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty.
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