………………………………............
(miejscowość, data)
…………………………….......................................
(właściciel)
…………………………….......................................
(adres)
…………………………….......................................
…………………………………………………………………
(tel. kontaktowy w celu ustalenia terminu oględzin)

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach
ul. Skowieszyńska 51
24-100 Puławy
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej - na podstawie art. 83f ust.4, 5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916.t.j.)
1. Lokalizacja nieruchomości
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
(adres nieruchomości na której rosną drzewa)

działka nr…………………………………………………………………………………………………….obręb………………………………
(nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów – podać nr działki i obręb)

2. Wykaz drzew zgłoszonych do wycinki:
Lp.

Nr.
inw.

Gatunek drzewa

Obwód pnia
mierzony
na wys. 5 cm

Nr działki

Uwagi

3. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzew/a na terenie nieruchomości (załącznik
obligatoryjny do wniosku)
……………………………………….…............
(czytelny podpis właściciela )

Pouczenie:
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru wycinki drzewa jeżeli
obwód pnia mierzonego na wys. 5 cm przekracza:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
2. Organ, w terminie 21 dni dokonuje oględzin drzew, z których sporządza protokół.
3. Usunięcie drzewa może nastąpić jeśli organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wniesie
sprzeciwu lub wyda zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
4. W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
5. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji pozwolenia 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 drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie
drzewa.
6. Za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia lub bez dokonania zgłoszenia
albo przed upływem terminu, zgodnie z pkt.3 organ ma prawo wymierzyć administracyjną karę
pieniężną (art. 88 ust.1 pkt 1-6 cytowanej wyżej ustawy o ochronie przyrody).
7. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub skierowane
do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie
drzewa/drzew.
___________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Puławach z siedzibą
ul. Skowieszyńska 51, 24-100 Puławy.
2. Inspektorem ochrony danych w Zarządzie Dróg Miejskich w Puławach jest Pan Grzegorz Ląd, e- mail:
rodo@cuwpulawy.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub
krzewu, na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
4. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację
obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną JRWA – B5.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
10. Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

