Zgłaszający:

…………………………………….
(miejscowość, data)

……………………………………….
(imię i nazwisko)

……………………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………………….
(adres zamieszkania c.d.)

……………………………………….
(nr telefonu)

WÓJT GMINY STARE BABICE
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzewa/drzew1
Jako właściciel/właściciele nieruchomości położonej przy ul. ………………………………,
we wsi…………………………………..., dz. nr ew………………………., obręb geod.
……………………………………. zgłaszam(y) zamiar usunięcia …… szt. drzew(a)
rosnących na w/w nieruchomości2, które na wysokości 5 cm przekraczają: 80 cm w
przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego; 65 cm w przypadku
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego; 50 cm w przypadku
pozostałych gatunków drzew i mierzą na wysokości 130 cm:
OBWÓD DRZEWA MIERZONY
LP

GATUNEK DRZEWA

NA WYSOKOŚCI 130 CM

1.
2.
3.
4.
5.
Zapoznałem (am) się z przepisem art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.)
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Wójta Gminy Stare Babice z siedzibą w Starych Babicach kod pocztowy 05-082, przy ul. Rynek
32, w celu realizacji złożonego wniosku.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej wydanej przez administratora danych, w tym
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści
swoich danych i prawie ich poprawiania.
(Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z 27.4.2016 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 Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1—88))

…………………………………………………………
(podpis/y właściciela/li nieruchomości3)
1

Niepotrzebne skreślić.
Podstawa prawna: art. 83f ust. 4-20 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
3
W przypadku wyznaczenia pełnomocnika – podpis pełnomocnika
2

Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że jako współwłaściciel nieruchomości również
zgłaszam zamiar usunięcia w/w drzew/drzewa:
………………………………………………….
Data i czytelny podpis

………………………………………………….
Data i czytelny podpis

…………………………………………………..
Data i czytelny podpis

…………………………………………………..
Data i czytelny podpis

ZAŁĄCZNIKI:
1. rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości;
2. dodatkowa lista drzew do usunięcia z określonym gatunkiem i pomiarem obwodu na
130 cm w przypadku zgłoszenia większej ilości drzew niż 5
3. w przypadku wyznaczenia pełnomocnika – pełnomocnictwo: oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej
od udzielonego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (art. 1 ust. 1 pkt 2 oraz zał. cz. IV
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).
UWAGI:
1. W przypadku zamiaru usunięcia drzewa rosnącego na nieruchomości stanowiącej
własność osób fizycznych i usuwanego na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia, o którym
mowa w art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, do organu, o którym mowa
w art. 83a ust.1 w/w ustawy, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa
mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:




80 cm – topole, wierzby, klon jesionolistny, klon srebrzysty,
65 cm – kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny,
50 cm – pozostałe gatunki drzew;

2. Art. 83f ust. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
„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”.

Załącznik do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew :
RYSUNEK SCHEMATYCZNY LOKALIZACJI DRZEWA NA DZIAŁCE

