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ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW

WNIOSKODAWCA
Wypełnia właściciel nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa/drzew 

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny 
(gdy inny niż adres zamieszkania)

Telefon kontaktowy 
(nieobowiązkowo)

DANE NIERUCHOMOŚCI, 
Z KTÓREJ PLANOWANE 
JEST USUNIĘCIE 
DRZEWA/DRZEW

Adres……………………………………………………………….

Nr działki…………………………………………………………..

Obręb………………………………………………………………

OBOWIĄZKOWY 
ZAŁĄCZNIK DO 
ZGŁOSZENIA

Rysunek lub mapa określająca usytuowanie na nieruchomości 
drzewa lub drzew planowanych do usunięcia.

CZYTELNY PODPIS
WNIOSKODAWCY

Pouczenie: 
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5cm nie przekraczają:

a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

2. W  przypadku  usunięcia  drzewa/drzew  bez  dokonania  zgłoszenia  lub  przed  upływem  terminu  na  wniesienie
sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną
(podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody). 

3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku 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/rosły  usunięte  drzewo/drzewa,  organ  nałoży  na
właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa
lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody).

4. W przypadku nieusunięcia  drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie,  jego
wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie
przyrody).

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH



W związku z realizacją postanowień 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),  dalej  „RODO”, informujemy że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Gmina Miedzna
reprezentowana przez Wójta Gminy, ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna, tel. 25 691 83 28.Na mocy art. 37 ust. 1
lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę
przetwarzania  danych  osobowych.  Z  IOD  można  kontaktować  się  pod  adresem  mail:  iod.rodo@epoczta.pl
Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie
przyrody (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO). Administrator może powierzyć Pani/Pana dane innym instytucjom lub
podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane umowy
powierzenia danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Gminę Miedzna będą przechowywane przez
okres  niezbędny  dla  realizacji  celu,  dla  jakiego  zostały  zebrane,  a  po  jego  upływie  przez  okres  wskazany
przepisami prawa, w szczególności przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach  oraz  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 związku  z  przetwarzaniem Pani/Pana danych  osobowych  przysługuje  Pani/Panu:
prawo dostępu do danych osobowych; prawo sprostowania; ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu
prawo  do  jej  cofnięcia  w  dowolnym momencie  oraz  prawo  do  usunięcia  danych.  Na  niezgodne  z  prawem
przetwarzanie  przez Gminę Miedzna Pani/Pana danych osobowych przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia
skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych u Administratora
Danych oraz podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia Pani/Pana
wniosku. Podanie nr telefonu jest dobrowolne. Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
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