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

..............................…………..
(miejscowość i data)

(imię i nazwisko Wnioskodawcy)
....................................................
....................................................
(adres)
....................................................
(nr telefonu*)
Wójt Gminy Klembów
Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 3805-205 Klembów
ZGŁOSZENIE
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW*
Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2134, ze zm.) zgłaszam zamiar usunięcia - na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej - drzewa/drzew* rosnącego/rosnących* na terenie
nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w miejscowości
……………………………………dz. nr ………… w gminie Klembów
Lp.
1.

Gatunek drzewa

Obwód pnia drzewa na wys. 5 cm od pow. gruntu [cm]**

2.
3.
4.
5.

*
**

wybrać właściwe
w przypadku, gdy na wysokości 5 cm: posiada kilka pni -proszę podać obwód każdego z tych pni
Załączniki:
1. Rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.

.........................................................................
(podpis Wnioskodawcy/Wnioskodawców)

RYSUNEK OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE DRZEWA/DRZEW DO USUNIĘCIA (W ODNIESIENIU DO GRANIC
NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ISTNIEJĄCYCH LUB PROJEKTOWANYCH NA TEJ NIERUCHOMOŚCI)

Pouczenie:
Zgodnie z art. 83f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.):
- ust. 4 obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcie drzewa /drzew dotyczy właściciela nieruchomości będącej osobą fizyczną, która zamierza usunąć
drzewo/-a na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm -w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 65 cm -w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 50 cm -w przypadku pozostałych gatunków drzew;
- ust. 13 w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu
ponownego zgłoszenia,
- ust. 17 jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie 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 usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku
Informujemy, że przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celach dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Klembów - Urząd Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów. Dane będą
przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym do celów archiwizacji. Przekazane dane
osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. instytucji kontrolujących pracę
Urzędu). Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych można uzyskać u pracownika Urzędu.
Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich poprawiania pośrednictwem Urzędu.
Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy przez Urząd. Osoba, której dane będą przetwarzane przez Urząd ma
prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:
iod@klembow.pl
*podanie nr telefonu nie jest wymagane, może natomiast przyspieszyć załatwienie Państwa sprawy

