
                                                                                                                     Wołomin, dnia .....................................

………………………………………………….

Imię i nazwisko Wnioskodawcy (Właściciela/Współwłaściciela 

działki/pełnomocnika jeżeli został ustanowiony)

………………………………………………….

Adres zamieszkania

………………………………………………….

telefon kontaktowy (nieobowiązkowo) 

                BURMISTRZ WOŁOMINA
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 
O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 83f ust. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.
poz. 55) wnoszę o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru
usunięcia   drzew/krzewów  z  nieruchomości  nr…………………………..  obręb…………………..  położonej
przy ul.…………………….…...………. w…………………………..…...………...…., którego dokonałem(am)
w dniu …………………….……………………………………………..

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

                                     czytelny podpis (Wnioskodawcy/ Wnioskodawców lub pełnomocnika)

Do wniosku należy dołączyć:
• potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł 
• pełnomocnictwo w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika – opłata 17,00 zł 

Uwaga:
Za wydanie zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł, na konto Urzędu Miejskiego

w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin: 90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 zgodnie z częścią II ust. 21.
załącznika  do ustawy z dnia  16 listopada  2006r.  o  opłacie  skarbowej  (t.j.  Dz.  U. z  2019 r.  poz.  1000 ze zm.).
Obowiązek zapłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Dokumenty*:
o Odbiorę osobiście
o Przesłać pocztą

*odpowiednie zaznaczyć

Urząd  Miejski  w  Wołominie  z  siedzibą  w  Wołominie,  ul.  Ogrodowej  4,  jako  administrator  Pani/Pana  danych
osobowych, podanych w niniejszym wniosku, informuje, że:
1. podanie danych jest niezbędne/dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku;
2. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

3. dane nie będą przekazywane przez Urząd Miejski w Wołominie innym podmiotom;
4. podane dane będą przetwarzane na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  c ogólnego rozporządzenia w ochronie danych

i zgodnie z jego treścią;
5. dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  Pani/Pana  dotyczących,  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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