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……………….., dnia ……………..r.

Wnioskodawca – Właściciel nieruchomości na której rosną drzewa:
.................................................................................
(imię i nazwisko, lub nazwa jednostki organizacyjnej)

.................................................................................
(adres)

.................................................................................
( tel. kontaktowy, adres e-mail)*

Oznaczenie pełnomocnika (jeżeli jest ustanowiony):
................................................................................
(imię, nazwisko)

.................................................................................
(adres)

.................................................................................
(tel. kontaktowy, adres e-mail)*

Pozostali właściciele nieruchomości, na której rosną drzewa (jeżeli występują):

.................................................................................
(imię i nazwisko, lub nazwa jednostki organizacyjnej)

.................................................................................
(adres)

.................................................................................
(tel. kontaktowy, adres e-mail)*

BURMISTRZ SŁUBIC
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice

Zgłoszenie właściciela nieruchomości zamiaru wycięcia drzew/a

Zgłaszam zamiar usunięcia drzewa z terenu nieruchomości:
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(dokładny adres nieruchomości, nr geodezyjny działki i obręb)

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(nr księgi wieczystej nieruchomości gruntowej)*

Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do władania nieruchomością oznaczoną
w ewidencji gruntów i budynków jako działka/i nr jw.
Oświadczam, że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Oświadczam, iż znana jest mi treść art. 83f ust. 8, 12, 13 i 17 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody:
art. 83f ust. 8: „Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić,
jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.”
– tzn. usunięcia drzewa można dokonać najwcześniej po upływie 14 dni od dnia oględzin, przy braku
sprzeciwu organu, lub po wydaniu zaświadczenia o którym mowa w art. 83f ust. 12.
art. 83f ust. 12 „Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może przed upływem terminu, o którym mowa
w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia
wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.”
– zaświadczenie jest wydawane na wniosek strony i może podlegać opłacie skarbowej.
art. 83f ust. 13: „W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust.
4.”
art. 83f ust. 17: „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, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone
na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej,
obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.”

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych,
zamieszczonych powyżej
Do wniosku załączam:
□rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości
□zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym
właścicielem);
□pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis
poświadczony za zgodność z oryginałem – urzędowo bądź notarialnie);
□dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł.
(*) – Dane nieobowiązkowe - wnioskodawca nie musi ich podawać, ale ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu
rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy.

...........................................................................................................
(podpis wnioskodawcy/osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy)

Pouczenie:
1)Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być wyłącznie
osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone
do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być
uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis
pełnomocnictwa (art. 33 § 1, 2, 2a, 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego).
2)Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
dokonuje oględzin w celu ustalenia:
- nazwy gatunku drzewa;
- obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości
drzewo:
- posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
- nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
3)Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze
decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli
organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
4)Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia
sprzeciwu, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
5)W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
6)Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin drzewa 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 drzew
Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której UM Słubice uzyska dane osobowe
Na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie 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 95/48/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], wobec uzyskania od Pani/Pana danych
osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Burmistrz Słubic, Słubice 69-100, ul. Akademicka 1, e-mail: slubice@slubice.pl tel.: +48 95 737
2000.
2. Inspektor ochrony danych [IOD]:, adres do korespondencji: inspektor@cbi24.pl
3. Cel przetwarzania: rozpatrzenie wniosku w zakresie przyjęcia zgłoszenia usunięcia drzew lub
krzewów bez wymaganego zezwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości (podstawa
prawna: art. 88 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o ochronie przyrody – tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 142, ze zm.). ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach
innych niż wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć

miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan
odrębnie poinformowana/y.
4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza
jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie
z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania
danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie
poinformowana/y.
5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie
poinformowana/y.
6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu
o otrzymane dane osobowe.
7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie:
− z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów
postępowania,
− kontrolą realizacji procedury administracyjnej,
− przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych.
8. Ma Pani/Pan prawo do:
żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Gdyni (art. 15
RODO)
−
−

żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia
zapomnianym”,
− żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
− żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie
do innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się
na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO).
9. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.:
22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych
z RODO.

……………………………….
(podpis wnioskodawcy/osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy)
zapoznałem się
data i podpis

