
Zgłaszający Brzezźnica, dnia ............................…………….................

..................................................................................
              nazwisko i imię

……………….............................................................

...................................................................................
adres

...................................................................................
telefon

Wójt Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica

Zgodnie z art. 83f ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity

Dz.U 2020r.,  poz.55) zgłaszam zamiar usunięcia  drzew lub krzewoź w  z nieruchomosźci  oznaczonej jako

działka nr........................................................………..........  obręb  ...........….………….................................................. połozżonej

w …………………………………….….……...… przy ulicy .........................................................................................................ktoź rej

jestem  własźcicielem,  posiadaczem  na  podstawie  Księgi  Wieczystej

Nr...............................................................................................................…. .

Zgłoszenie obejmuje następujące drzewa:

Lp. Nazwa gatunkowa drzewa/krzewu Obwód pnia (w cm) na wys. 5cm

Przyczyna usunięcia drzewa /krzewów:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenia

Oświadczam, że wyżej wymienione drzewa lub krzewy pochodzą z zadrzewień stanowiących moją
własność oraz znane mi są granice działki, na której one rosną.

Oświadczam,  że  nieruchomość  na  której  rosną  wskazane  do  usunięcia  drzewa  lub  krzewy  są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

................................................................................................................
      podpisy właścicieli/posiadacza nieruchomości  (wszystkich)



Załącznik:

1. Do  zgłoszenia  należy  dołączyć m  apę    lub  rysunek   okresź lający usytuowanie  wszystkich
podanych  w zgłoszeniu drzew lub  krzewoź w w  stosunku  do  granic  nieruchomosźci  i  obiektoź w
budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomosźci.

Pouczenie

• Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia nie dotyczy krzewoź w  rosnących w skupisku do 25 m2

• Zgłoszenie dotyczy drzew,   których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają;  
80cm (dot. topoź l, wierzb, klonoź w jesionolistnych, klonoź w srebrzystych), 
65cm (dot. kasztanowcoź w zwyczajnych, robinii akacjowych, platanoź w klonolistnych),
50cm (dot. pozostałych drzew),
drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania 
rolniczego - zgłoszenie nie obowiązuje. 

• Woź jt Gminy Brzezźnica nie wydaje decyzji zezwalającej na wycinkę drzew dla osoź b fizycznych.
• Po dokonaniu zgłoszenia  zamiaru usunięcia drzew lub krzewoź w pracownik  Urzędu Gminy Brzezźnica

dokonuje  w ciągu 21 dni  oględzin zgłoszonych drzew i  przez 14 dni  od daty oględzin   Woź jt  Gminy
Brzezźnica  mozże wniesźcź  sprzeciw blokującą wycinkę. Jesź li  Woź jt Gminy Brzezźnica nie zgłosi zastrzezżenź
(tzw. milcząca zgoda) woź wczas mozżna dokonacź wycinki. 

• Z oględzin sporządzany będzie protokoź ł, ktoź rego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego
sporządzenia  (w  przypadku  nieusunięcia  drzew  w  powyższym  terminie  konieczne  będzie
ponowne dokonanie zgłoszenia).

• Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ,  a takzże  w
przypadku sprzeciwu skutkowacź będzie naliczeniem administracyjnej kary pienięzżnej.

• Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji
o  pozwolenie  na  budowę,  a  budowa  ta  będzie  mieć  związek  z  prowadzeniem  działalności
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa lub
krzewy  będące  przedmiotem  procedury  zgłoszenia,  wówczas  na  właściciela  nieruchomości
nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Urzędzie  Gminy  Brzezźnica  jest  Gmina  Brzezźnica
reprezentowana przez Woź jta  z siedzibą Urzędu przy ul.  Krakowskiej  109,  34-114 Brzezźnica,  tel.  (33) 879 20 29, e-mail:
gmina@brzeznica.pl 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mozżna uzyskacź pod adresem e-mail: iod@brzeznica.pl
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  wniosku/zżądania  na  podstawie  obowiązku  prawnego
ciązżącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  innym  podmiotom,  z  wyjątkiem  podmiotoź w  uprawnionych  do  ich
przetwarzania na podstawie przepisoź w prawa lub stosownych umoź w podpisanych z Administratorem i przetwarzających
dane osobowe na jego polecenie.
5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji  celu,  do momentu przedawnienia
roszczenź  oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6.  W zakresie  przewidzianym  przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych,  ich
sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
7.  W przypadku uznania, izż  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakzże  niepodanie  danych  spowoduje  niemozżnosźcź
realizacji wniosku/zżądania. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

……....................................................................………..
           data i podpis osoby wyrażającej zgodę
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