Załącznik
do karty usług nr 6/WOŚ.DŚ/1.2019

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
(dotyczy drzew, które rosną na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych,
usuwanych na cele nie związane z działalnością gospodarczą)

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
Prezydent Miasta Głogowa
ORGAN, DO KTÓREGO DOKONYWANE JEST
ZGŁOSZENIE

Rynek 10
67-200 Głogów

WNIOSKODAWCA

Wypełnia właściciel nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa lub drzew

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny
(gdy inny niż adres zamieszkania)
Telefon kontaktowy
Adres:
DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ
PLANOWANE JEST USUNIĘCIE DRZEWA
LUB DRZEW

Nr działki:
Obręb:

OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK DO
ZGŁOSZENIA
GATUNEK I OBWÓD DRZEWA

Rysunek lub mapka określający usytuowanie drzewa lub
drzew planowanych do usunięcia

W CM NA WYSOKOŚCI 5 CM

POZOSTALI WSPÓŁWŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI
1………………………………………………...................................................................................................
Imię nazwisko, adres

podpis

2……………………………………………………………………………………………………………………….
Imię nazwisko, adres

podpis

CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY

Informacje dodatkowe:
1. Organ dokonuje oględzin drzewa w terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia. Jeżeli w ciągu 14 dni od
dokonania oględzin nie zostanie wniesiony sprzeciw organu drzewo może zostać usunięte w terminie 6
miesięcy od wykonania oględzin.
2. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą 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 wprowadzony ustawy
o ochronie przyrody).
5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie jego
wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy
o ochronie przyrody) .
6. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca
prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im
pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 §
3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
7. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową wpłaca
się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy
dołączyć do akt sprawy. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
są zwolnione z opłaty skarbowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 (RODO), informujemy, iż:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa z siedzibą
w Urzędzie Miejskim w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów, adres e-mail:
prezydent@glogow.um.gov.pl, tel. +48 767265401.
 Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@glogow.um.gov.pl; pod numerem telefonu
+48 767265471; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.
 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 lit. c RODO
oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 styczna 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych, rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 Do Pani/Pana danych osobowych będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie,
podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (Poczta, kurierzy podmioty świadczące usługi
doręczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym ePUAP, podmioty serwerów
poczty elektronicznej), podmioty współpracujące z Gminą Miejską Głogów: firmy prawnicze,
informatyczne.
 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, Pani/Pana danych osobowych.
 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych
osobowych będzie skutkował pozostawieniem podania bez rozpoznania (Art.64 § 2 – ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego).
 Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą podejmowane decyzje w sposób
zautomatyzowany.

