Mińsk Mazowiecki, dn. ...........................................

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki
Ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55)
WNIOSKODAWCA (właściciel/współwłaściciel nieruchomości)
Imię i nazwisko:
..............................................................................................................................................................................................
Adres:
................................................................................................................................................................... ...........................
Telefon:
..............................................................................................................................................................................................
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA
Nieruchomość położona w miejscowości..................................................................oznaczona w ewidencji gruntów
jako działka nr.............................................................

OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA
Nr
drzewa

Gatunek

Obwód pnia
Nr
mierzony na drzewa
wys. 5 cm
(cm)

Gatunek

Obwód pnia
mierzony na
wys. 5 cm
(cm)

Załącznik do wniosku:
Rysunek albo mapka określające usytuowanie drzew na nieruchomości.

VERTE

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy
Mińsk Mazowiecki
Niniejszym informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul.
Chełmońskiego 14 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych tj: zbieranie,
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie.
2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica,
e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 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 ze zm.)

Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego za składanie
fałszywych zeznań oświadczam, iż przedstawione powyżej dane są prawdziwe.
Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją

..................................................................................
(data i podpis)

Pouczenie:
1.
Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie 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
2.
Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędacą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane do niewłaściwego organu jest
nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew.
3.
W przypadku usunięcia drzewa/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).
4.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa lub
drzew złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie
miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte
drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub
drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody).

5.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po
dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody) .

