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(miejscowość, data)

DANE WNIOSKODAWCY (pełnomocnika)

Imię i nazwisko wnioskodawcy (pełnomocnika)

Adres korespondencyjny

Telefon kontaktowy
Urząd Miejski Gminy Łobżenica
ul. Sikorskiego 7
89-310 Łobżenica
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW
na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
Zgłaszam zamiar usunięcia drzew, których obwód pni mierzonych na wysokości 5 cm przekraczają:
a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Dane właściciela/
współwłaścicieli
nieruchomości

Imię, nazwisko i adres

Adres i oznaczenie
nieruchomości
adres nieruchomości – miejscowość, ulica i numer porządkowy

Obręb

Nr działki

Liczba drzew przewidzianych do usunięcia [szt.]
Drzewo/drzewa zostaną usunięte na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) zgłaszam zamiar usunięcia wskazanej wyżej liczby drzew,
z nieruchomości, o której wyżej mowa, stanowiącej moją własność/współwłasność.

Jednocześnie, na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oświadczam, iż dane zawarte w tym
wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Do wniosku załączam:
1.

Rysunek/ mapkę określająca usytuowanie drzew
na nieruchomości
Podpis wnioskodawcy (pełnomocnika)

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI
INFORMACJAMI NA DRUGIEJ STRONIE ZGŁOSZENIA!

Imię i nazwisko

Pouczenie
1. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem
terminu

na

wniesienie

sprzeciwu,

także

pomimo

wniesienia

sprzeciwu

do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną (art. 88 ust. 1 pkt 5
i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
2. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin
na terenie nieruchomości.
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. 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.
5.W

przypadku

nieusunięcia

drzewa

przed

upływem

6

miesięcy

od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu
ponownego zgłoszenia ( art. 88 ust. 13 ustawy o ochronie przyrody).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) podanych we wniosku jest Gmina Łobżenica, reprezentowana
przez Burmistrza Łobżenicy, z siedzibą ul. Sikorskiego, 89-310 Łobżenica.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: rodo@lobzenica.pl.
Zbieranie danych osobowych przez Administratora jest niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
lub krzewów.
Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
i wynika z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.)
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018, poz. 217 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów szczególnych określających inny okres archiwalny
niż w/w ustawa.
Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego, zgodnie z postanowieniami RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych jak we wniosku skutkować może brakiem
możliwości rozpatrzenia wniosku.

