.................................data........................
miejscowość

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów
ul. Plac Obrońców Pokoju 34
27 – 500 Opatów
Zgłoszenie zamiaru usunięcie drzew / krzewów przez osoby fizyczne na cele
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Na podstawie art. 83a ust. 1, 83f ust. 1pkt 3a, ust. 4,5,7,8,11,13,17, art. 85, 87 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55, ze zm.).
WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko właściciela nieruchomości …………………………………………………
Adres ….……………………………………………………………………………………...
Telefon..………………………………………………………………………………………
PELNOMOCNIK
(jeżeli jest ustanowiony)
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
Adres ….……………………………………………………………………………………...
Telefon..………………………………………………………………………………………
POZOSTALI WŁAŚCIELE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA
(jeżeli występują)
Imię i Nazwisko,
adres……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa:
Adres…………………………………………………………………………………………..
Nr działki / działek……………………………………………………………………………..
Ilość sztuk drzew objętych zgłoszeniem ………

Wykaz gatunków drzew wnioskowanych do usunięcia zgodnie z numeracją naniesioną
na mapie.
lp

Gatunek drzewa

Obwód pnia
mierzony na
wysokości
130 cm od
ziemi
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Obwód pnia
mierzony na
wysokości
130 cm od
ziemi

Przyczyna zamierzonego usunięcia drzew …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
1. Oświadczam, że drzewa są usuwane na cele niewiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej □ tak □ nie
2. Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.
3. Oświadczam, iż znana jest mi treść art. 83f, ust. 8, 12, 13, i 17 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r 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. usunięcie drzewa może nastąpić 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 a 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 1994r. – 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 usunięte drzewa.”

………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Wymagane załączniki:
1. Rysunek albo mapa określające usytuowanie drzewa / drzew na nieruchomości.
Lokalizacja ma być oznaczona z dokładnością pozwalająca na jednoznaczne
zlokalizowanie drzew w terenie.
2. Zgoda współwłaścicieli terenu (jeżeli występują) na planowane usuniecie drzew lub
krzewów.

Zgłoszenie dotyczy zamiaru usunięcia drzew/a, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości
5 cm przekracza :
1). 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2). 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3). 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.
Usuwanie drzew o mniejszych parametrach pni, niezależnie od przyczyny nie wymaga ani zgłoszenia
ani zezwolenia.

ZGODA
WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA* NIERUCHOMOŚCI NA
USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
Ja niżej podpisany(a) ..........................................................................................
.............................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)

1) oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem*
nieruchomości położonej w ................................……………………….
przy ul ............................................... stanowiącej działkę o nr

ewidencyjnym:.......................................,obręb.........................................
2) wyrażam zgodę na usunięcie z wyżej wymienionej nieruchomości
....................... sztuk drzew/krzewu określonych we wniosku.

………………………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………..
(Podpis składającego oświadczenie)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Opatowie (adres Plac Obrońców Pokoju 34 27-500 Opatów tel. 158681300).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

