Kargowa, dnia ……………………………………
Burmistrz Kargowej
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa

ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
Imię i nazwisko Wnioskodawcy/Właściciela: ……………………………………………………………….………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………...………………
Nr telefonu (nieobowiązkowy): ..…………………………………………………………………………………...……………..
Dane pełnomocnika: ……………………………………………………………………………………………………...……………..
Oznaczenie nieruchomości, na której rosną drzewa/krzewy przeznaczone do usunięcia:
działka nr ………………………………………………………., obręb ………………………...…….…………………………….
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Oświadczam, że drzewa/krzewy rosną na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wyrażam/nie wyrażam zgody na telefonicznie poinformowanie mnie o terminie oględzin bez zachowania
7-dniowego terminu zawiadomienia.
Do zgłoszenia dołączam:
□ rysunek lub mapkę określającą usytuowania drzew/krzewów na nieruchomości,
□ zgodę współwłaścicieli nieruchomości (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem),
□
pełnomocnictwo – w przypadku wyznaczenia pełnomocnika – oryginał lub odpis poświadczony
za zgodność z oryginałem urzędowo lub notarialnie,
□ dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł.

..................................................................
czytelny podpis właściciela/współwłaściciela/pełnomocnika

POUCZENIE
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 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. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki (pełnomocnika właściciela),
niepodpisane lub skierowane do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest
możliwe usunięcia drzew/krzewów.
3. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów, zostaje nałożony obowiązek
uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
4. W przypadku usunięcia drzew/krzewów bez dokonania zgłoszenia przed upływem terminu
na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza
administracyjną karę pieniężną.
5. Organ od dnia otrzymania zgłoszenia w terminie 21 dni dokonuje oględzin drzew/krzewów.
6. Usunięcia drzew/krzewów można dokonać w przypadku braku sprzeciwu. Organ w terminie 14 dni
może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Brak sprzeciwu organu oznacza tzw. milczącą
zgodę na usunięcie drzew/krzewów.
7. W przypadku nieusunięcia drzew/krzewów przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
ich usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
8. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie
oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia
opłaty za usunięcie drzewa.
9. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, przelewem
na rachunek bankowy Gminy Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, nr: 98 9673 1020 0020 0200 0114
0002.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kargowej z siedzibą w Urzędzie Miejskim
w Kargowej (adres ul. Rynek 33 66-120 Kargowa telefon (68) 35 25 131)
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem
okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają
dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

