
Wołomin, dnia………………..

………………………………………………………… 
                              (imię, nazwisko)
…………………………………………………………
                          (adres Wnioskodawcy)
………………………………………………………….                                                               
                          (telefon kontaktowy)

BURMISTRZ WOŁOMINA

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wołomin

ZG  ŁOSZENIE 

zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.
poz. 55):

Zgłaszam, że planuję dokonać usunięcia niżej wymienionych drzew/krzewów z terenu działki
nr ew. ………....., obręb ……………………… położonej w miejscowości…………………………….

Lp. Gatunek drzewa/krzewu Ilość drzew do
usunięcia (szt.)*

Obwód pnia
mierzony na

wysokości 5 cm
od podstawy pnia

( cm)*

Powierzchnia
krzewów do

usunięcia (m2 )
**

1.

2.

3.

4.

5.

*- wypełnić w przypadku usuwania drzew
**- wypełnić w przypadku usuwania krzewu

Oświadczam,  że  usuwane  drzewa/krzewy nie  znajdują  się  na  nieruchomości  wpisanej  do  rejestru
zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.*

Oświadczam,  że  usuwane  drzewa/krzewy  nie  znajdują  się  na  terenie  objętym  ochroną  prawną
wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz nie są objęte ochroną prawną (uznane za
pomnik przyrody)*



Oświadczam,  że  zamierzona  wycinka  drzew/krzewów  nie  spowoduje  zniszczenia  gatunków
chronionych (mchy, porosty itp.),  gniazd ptasich lub budek lęgowych. *

Oświadczam, że drzewa/krzewy rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. *
*- odpowiednie zaznaczyć
Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie podanego numeru telefonu.
Złącznik:
- mapa lub rysunek graficzny z zaznaczonymi do usunięcia drzewami / krzewami
                                                                          

                                                                             ……………………………
                                                                                   podpis Wnioskodawcy

                                                                                                                                                   
Informacja:

• obowiązkowego  zgłoszenia  wymagają  drzewa,  których  obwód  pnia  mierzony  na
wysokości 5 cm przekracza:

a) 80 cm –  w przypadku topoli, wierzb, 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;

• obowiązkowego  zgłoszenia  wymagają  krzewy,  których  powierzchnia  w  skupisku
przekracza 25 m  2   .

Organ, po otrzymaniu zgłoszenia, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokonuje oględzin
drzew  objętych  zgłoszeniem.  Z  oględzin  sporządzany  jest  protokół.  Po  dokonaniu  oględzin,
w terminie 14 dni od dnia oględzin, organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli  organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku
nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin,  usunięcie drzewa
może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji
o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie
realizowana na części  nieruchomości,  na  której  rosło usunięte drzewo,  organ,  uwzględniając  dane
ustalone  na  podstawie  oględzin,  nakłada  na  właściciela  nieruchomości,  w  drodze  decyzji
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Usunięcie drzewa bez dokonania wymaganego zgłoszenia lub przed upływem terminu 14
dni od dnia przeprowadzonych oględzin,  będzie skutkowało wymierzeniem przez Burmistrza
Wołomina administracyjnej kary pieniężnej.                                                           

WAŻNE

W  przypadku  nieusunięcia  drzewa  przed  upływem  6  miesięcy  od  przeprowadzonych
oględzin usuniecie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.



Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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 informuję, iż:  

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  przez  Urząd  Miejski

w Wołominie jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;

2. W  Urzędzie  Miejskim  w  Wołominie  jest  powołany  Inspektor  Danych  osobowych,  e-mail:

iod@wolomin.org.pl;

3. Zbierane przez Urząd Miejski w Wołominie dane osobowe są przetwarzane w celu  prowadzenia

postępowań administracyjnych w zakresie usuwania drzew i krzewów,  na podstawie art. 6 ust. 1

ww. Rozporządzenia;

4. Odbiorcą  pozyskanych  przez  Urząd  Miejski  w  Wołominie  danych  osobowych  są  pracownicy

Urzędu  uczestniczący  w  procesie  prowadzenia  postępowań  administracyjnych  w  zakresie

usuwania drzew i krzewów;

5. Gromadzone w Urzędzie Miejskim w Wołominie  dane osobowe są przechowywane przez okres

wynikający  z przepisów  wprowadzonych  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów

z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt

oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6. Klienci Urzędu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,

usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia  danych,  prawo  do  wniesienia

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile prawo to nie

zostało ograniczone na podstawie odrębnych przepisów;

7. Klienci Urzędu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

8. Podanie  przez  Klientów  Urzędu  Miejskiego  w  Wołominie  danych  osobowych  jest  wymogiem

ustawowym-  warunkiem  udzielenia  dotacji  na  składane  do  Urzędu  wnioski.  Konsekwencją

niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  prowadzenia  postępowania

administracyjnego w przedmiotowym zakresie.

                                                                             …………………………………………………………………..

                                                                                                                           data i podpis


