....................................................

Trąbki Wielkie dnia......................

imię i nazwisko wnioskodawcy

....................................................

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

............................................

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

nr telefonu kontaktowego

ZGŁOSZENIE
usunięcia drzew i/lub krzewów
1. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewa/krzewy ma być usunięte:
- miejscowość …………………….........................................................................................
- ulica/numer ……………………………………………………………….………..………
- numer geodezyjny działki …………..……...………. obręb …………………….…..….….
2. Gatunki drzew wskazanych do usunięcia:
Ilość drzew (szt.)/ powierzchnia krzewów*(m2)....................................................................................
LP

NAZWA GATUNKU

OBWÓD PNIA /CM/ NA

NR DZIAŁKI

WYS. 5CM lub

(wypełnić jeśli drzewa/krzewy

POWIERZCHNIA KRZEWÓW

usuwane są z kilku działek)

Powód zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów.......................................................................
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Usunięcie drzew jest związane/nie jest związane* z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Oświadczam, że jestem właścicielem terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy wnioskowane do
wycinki (w przypadku dzierżawy nieruchomości lub innego tytułu prawnego do wniosku należy
dołączyć zgodę właściciela).
......................................................
podpis wnioskodawcy
* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1) rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granicy nieruchomości
i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości
2) zgoda współwłaścicieli lub upoważnienie właściciela w przypadku dzierżawy

POUCZENIE:
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa , których obwody pni na wysokości 5cm nie przekraczają:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
2. W przypadku usunięcia drzew/krzewów 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).
3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem
usunięcia drzew lub krzewów, złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. 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)
4. 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).

Informacje dla osób, których dane są zbierane
w prowadzonym postępowaniu administracyjnym:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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. L 119 z
4.5.2016, str. 1—88) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Trąbki Wielkie, 83-034 Trąbki Wielkie ul.
Gdańska 12, tel. tel. 512-005-159 , fax 58 682-83-19, mail: ugtrabki@pro.onet.pl,
2) Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje sferę
przetwarzania
danych
osobowych.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pod adresem e-mail iodo@trabkiw.ug.gov.pl,
3) Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Trąbki Wielkie na podstawie art. 6 ust. 1, lit. C) ww. rozporządzenia w celu prowadzenia czynności administracyjnych w oparciu o art. 26 ustawy z 14 grudnia 2012r. o
odpadach (tj. Dz.U. z 2019r., poz.701 z późn. zm.) i przechowywane przez okres 10 lat liczony od dnia zakończenia merytorycznego rozpatrywania ww. sprawy,
4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz.U. 2019r., poz. 1781),
5) Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty upoważnione z mocy prawa,
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

