
                                                                                                                Orońsko, dnia ………………………… 

……………………………………………. 
                           Imię i nazwisko 

 

…………………………………………….. 
                          Adres zamieszkania 

 

……………………………………………. 

Telefon …………………………………. 

 

Urząd Gminy  

  w Orońsku     

 

                                                                     

                                                          Z G Ł O S Z E N I E 

 

Zgłaszam usunięcie  …………  szt. drzew rosnących na działce nr ewidencyjny …………….. 

położonej w miejscowości ……………………………….  

W załączeniu przedkładam rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na 

nieruchomości. 

 

                                                                                                                                                     

…………………………………………     
                                                                                                           Podpis wnioskodawcy 

 

 

Załącznik: szt.1 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. 

Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Orońsko z siedzibą w Urzędzie Gminy w Orońsku, 

            26-505 Orońsko, ul. Szkolna 8. 

2. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail:  

            inspektor@cbi24.pl 

3. Dane będą przetwarzane w związku z koniecznością wynikającą z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak      

            udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski, t.j. wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew/krzewów. 

4. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich. 

5. Pana/Pani dane będą przechowywane 5 lat od zakończenia postępowania w przedmiotowej sprawie. 

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia                                                                

            skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych 

8. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 

 



Pouczenie: 

1.  Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm od ziemi                           

nie przekraczają:  

a) 80 cm- 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 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 usunięcia drzewa lub drzew ( podstawa prawna: art. 83f ust. 17 

wprowadzony ustawy o ochronie przyrody). 

5. W przypadku nie usunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin 

w terminie jego wycięcie może nastąpić  po dokonaniu ponownego zgłoszenia ( podstawa 

prawna: art. 83f ust. 13 ustawie o ochronie przyrody). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


