Urząd Gminy Kije
Referat Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
tel. + 48 41 356 80 09 w. 12
fax: + 48 356 80 09 w.11
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Kije., dnia…………………….
(miejsce i data złożenia)

WÓJT GMINY KIJE
ul. Szkolna 19, 28-404 Kije

Zgłoszenie
zamiaru usunięcia drzew
WNIOSKODAWCA
Wypełnia właściciel nieruchomości, na której znajdują się planowane do usunięcia drzewa. W przypadku,
gdy nieruchomość stanowi współwłasność należy dołączyć pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli.
Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………..……………………………………..…………………………..……………..……….….
………………………………………………………………………….……………………………..…………………………….……..………………………………….
Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon …………………………………………………………………………………

WYKAZ DRZEW/KRZEWÓW WNIOSKOWANYCH DO USUNIĘCIA

Obwód
Lp

Nazwa gatunku drzewa

pnia drzewa na
wysokości 5 cm

Nr ewidencyjny działki

Miejscowość

od pow. gruntu
[cm]
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DO WNIOSKU OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZAŁĄCZYĆ RYSUNEK LUB MAPĘ OKREŚLAJĄCĄ
USYTUOWANIE NA NIERUCHOMOŚCI DRZEW WSKAZANYCH DO USUNIĘCIA.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

i

drzewa zostaną usunięte na cele niezwiązane

Pouczony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań na podstawie art. 75 § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.)
oświadczam, iż dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………………………
( czytelny podpis wnioskodawcy)
Pouczenie:
1.Zgłoszeniu nie podlegają:
- Drzewa, których obwody na wysokości 5 cm nie przekraczają:
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.
- Drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
- Drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach
zieleni.
2. W przypadku usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także
pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna art. 88 ust. 1
pkt. 5 i pkt. 6 ustawy o ochronie przyrody).
3. 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.
4. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie
może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informujemy, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kijach jest Wójt Gminy
Kije, ul. Szkolna 19, 28- 404 Kije, adres email: urzad@kije.pl, tel. 41 356 80 09.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań
dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych można kontaktować się poprzez adres
email: k.lechowska@kije.pl, tel. 41 356 80 09 w.10.
Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), a także na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO (UE 2016/679).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym oraz warunkiem
złożenia i rozpatrzenia składanego wniosku. Administrator wymaga podania wyłącznie danych
osobowych niezbędnych do jego realizacji.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie
przepisów prawa.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do
realizacji celów przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr
14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane
po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.
………….…………………………………………….
(data i czytelny podpis)
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