Ornontowice,.....................…….…

WÓJT GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
(zgłoszenie dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)
Podstawa prawna: art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody.
1. Imię i nazwisko, adres właściciela (wnioskodawcy)/wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości w przypadku jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot własności dwóch
lub więcej osób (wnioskodawców):
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. Numer telefonu kontaktowego:
.......................................................................................................……………...
3. Numer geodezyjny działki (miejsce zamierzonego usunięcia drzew):
.........................................................................................................................................................
4. Numer księgi wieczystej:
.........................................................................................................................…………

………………………………………………………….
podpis wnioskodawcy/wnioskodawców

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU:
1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew na nieruchomości (zaznaczyć drzewa
zgłoszone do usunięcia)

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię, nazwisko, adres, numer
geodezyjny działki, numer księgi wieczystej):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ornontowice z siedzibą
w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a, e-mail: ug@ornontowice.pl
2. Wójt Gminy Ornontowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@ornontowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
w związku z zgłoszeniem drzew do usunięcia na podstawie zapisów Ustawy o ochronie
przyrody oraz archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) rozporządzenia PEiR.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa
dot. archiwizacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania.
6. Posiada Pan/Pani prawo do otrzymania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych
osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 w/w rozporządzenia.
KLAUZULA ZGODY (dane dodatkowe: telefon):
Zgodnie z art. 7 ust. 1-4 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) wyrażam dobrowolnie zgodę na:
1. Podanie danych dodatkowych do przetwarzania danych, które posłużą wyłącznie
usprawnieniu kontaktu i komunikacji pomiędzy organem rozpatrującym wniosek,
a wnioskodawcą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
2. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia
drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego 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.
Nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru usunięcia krzewów, które rosną na
nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, pracownicy Urzędu Gminy,
dokonają oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia mierzonego
na wysokości 5 cm oraz sporządzą protokół (o terminie oględzin Wnioskodawca zostanie
poinformowany pismem).
W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ustawie,
Wójt w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia, przerywa bieg terminu dotyczącego dokonania
oględzin.
W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Wójt może, w drodze decyzji
administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli nie wniesiono
sprzeciwu w tym terminie.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia
do systemu teleinformatycznego. W praktyce wnioskodawca planujący usunięcie drzewa
bezpośrednio po 14 dniach od dnia oględzin, powinien ustalić czy została wydana
decyzja o sprzeciwie wobec usunięcia drzewa.
Wójt może przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, wydać zaświadczenie
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość
wniesienia sprzeciwu i uprawnia do usunięcia drzewa.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzonych
oględzin, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:
1. lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5
ustawy o ochronie przyrody;
2. spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (uznawania tworów przyrody żywej za pomniki
przyrody).
Organ wnosi sprzeciw:
1. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia
na usunięcie;
2. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, tj. wniesienie sprzeciwu przez organ,
stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
Do przedmiotowego postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa nie stosuje się
przepisów o naliczaniu opłat za usunięcie drzewa.
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, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin,
nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia
opłaty za usunięcie drzewa.
Za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia
sprzeciwu oraz w przypadku usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez wymaganego
zezwolenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną.
Powyższą informację sporządzono na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody

