
Zarejestrowano: URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
WYDZIAŁ  GOSPODARKI KOMUNALNEJ

UL. PLAC PIŁSUDSKIEGO 5
96-200 RAWA MAZOWIECKA

...........................................................................
miejscowość,    data

art. 83a ust. 1, art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4, 5 ,7, 8, 11, 13, 17, art. 85, 87
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r. poz. 1098 ze zm.)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCIĘCIA DRZEW

WNIOSKODAWCA   wszyscy współwłaściciele nieruchomości (jeżeli jest więcej niż jeden)  :  

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

……………………………………………………………………………………………………………………..…….…

Adres: ……………………………………………...…………Adres:…….………….ul……….………..…………......

……………………………………………...…………………………………………………………….…………………

telefon(y)*: ............................................... ...............................................

PEŁNOMOCNIK     (jeżeli został ustanowiony):  

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

……………………………………………………………………………………………………………………..…….…

Adres: ....................………………………………………………………………………………………..…………......

………………………………………………………………………………………………………………………………

telefon(y)* . ............................................... ...............................................      

WŁAŚCICIEL(E) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA  :  

Imię i nazwisko, adres: …...................……………………………………….…........

……………………………………………………………………………………………………………………..…….…

……………………………………………………………………………………………………………………..…….…

……………………………………………………………………………………………………………………..…….…

……………………………………………………………………………………………………………………..…….…

……………………………………………………………………………………………………………………………...

1. Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa:

Teren położony w Rawie Mazowieckiej przy ul. ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………

obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

.....................................................obręb……............................…………………………

.....................................................obręb…….............................…………………………

.....................................................obręb…….............................…………………………

(*) - dane nieobowiązkowe



2. Oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia:*

……..… sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych 

Lp. Gatunek drzewa

Obwód  pnia na wysokości 5 cm

od  ziemi Obwód  pnia na wysokości 130 cm od ziemi

3.  Oświadczam,  że  drzewa  są  usuwane  na  cele  niezwiązane  z  prowadzeniem  działalności

gospodarczej.

4. Oświadczam, iż znana jest mi treść art. 83f ust. 8, 12, 13 i 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o     ochronie przyrody     

art. 83f ust. 8: „Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin
może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł
sprzeciwu w tym terminie.”
– tzn. usunięcia   drzewa można dokonać najwcześniej po upływie 14 dni od dnia oględzin, przy braku sprzeciwu organu.  

art. 83f ust. 12  „Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8,
wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia
sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.”
–     zaświadczenie jest wydawane na wniosek strony i może podlegać opłacie skarbowej.  

art.  83f  ust.  13: „W  przypadku  nieusunięcia  drzewa  przed  upływem  6  miesięcy  od  przeprowadzonych  oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.”

art. 83f 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.”

art. 83f ust. 6: Organ prowadzący sprawę w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzew.

......................................................  ...................................................……………………………….
(data) (czytelny podpis właściciela /współwłaścicieli nieruchomości/

osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy)  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

            Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych  osobowych,  które  nie  są  danymi  obowiązkowymi  w  celu  realizacji  związanych  z   prowadzeniem  przez  Miasto  Rawa

Mazowiecka  postępowania  w  sprawie  rozpatrzenia  niniejszego  zgłoszenia.  Jednocześnie  oświadczam,  że  zostałam/łem

poinformowana/y  o  przysługującym  mi  prawie  dostępu  do  treści  moich  danych  oraz  ich  poprawiania,  wycofania  zgody  na  ich

przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

...............................................................................................………………………………..

(czytelny podpis właściciela /współwłaścicieli, posiadacza nieruchomości/osób umocowanych do reprezentowania wnioskodawcy)



Informacje dodatkowe:

Na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm 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 należy dokonać zgłoszenia do właściwego organu.

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca

zdolność  do  czynności  prawnych.  Pełnomocnictwo  powinno  być  udzielone  na  piśmie,  w  formie  dokumentu

elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.  Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być

uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o

informatyzacji  działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne.  Pełnomocnik  dołącza do akt  oryginał  lub

urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art.  33 § 1,  2,  2a, 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks

postępowania administracyjnego)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1 Zgoda właściciela(i)  terenu na planowane usunięcie  drzew lub krzewów (oryginał)  w przypadku,  gdy
posiadacz działki nie jest jedynym właścicielem terenu, 

2 mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Lokalizacja powinna
być udokumentowana w sposób pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie
przedmiotowego drzewa w terenie. Mapkę należy opatrzyć podpisem i datą.

3 Pełnomocnictwo-  w  przypadku  wyznaczenia  pełnomocnika  (oryginał  lub  odpis  poświadczony  za
zgodność z oryginałem- urzędowo bądź notarialnie)

4 Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa -17 zł.
* - pole nieobowiązkowe, służące pomocniczo jednoznacznej identyfikacji zgłaszanego drzewa w terenie.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Zgodnie  z  art.  13 ust.  1  i  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. Urz. UE L 119 str. 1), dalej „RODO” informuję:

1.Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Rawa  Mazowiecka,  
Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka.
2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy um@rawamazowiecka.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora.
3.  Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących
przetwarzania  danych  osobowych  w  szczególności  w  zakresie  korzystania  z  praw  związanych  z  ich
przetwarzaniem poprzez adres mailowy  iod@miastorawa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 
5.Pani/Pana  dane przetwarzane są w celu rozpatrzenia zgłoszenie dotyczącego usunięcia drzewa/drzew.
6.Pani/Pana  dane  osobowe  będą  udostępnione  upoważnionym  pracownikom  administratora  danych
osobowych, organom administracji publicznej uprawnionym do uzyskania takich informacji  na podstawie
przepisów prawa  w związku z prowadzonym postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie
drzew.

mailto:iod@miastorawa.pl
mailto:um@rawamazowiecka.pl


7.Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania  danych
wynikającego z przepisów, tj. przez okres 5 lat.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania
oraz ograniczenia ich przetwarzania.
9.  Przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  żądania  usunięcia  danych  osobowych,  jeżeli  dane  osobowe  nie  są
niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
10.  W  zakresie  udostępnienia  danych  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych  w  państwie  członkowskim  zwykłego  pobytu,  miejsca  pracy  lub  miejsca  popełnienia
domniemanego naruszenia.
12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
13. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa. 

Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony
danych  osobowych  przed  ich  przypadkowym  czy  umyślnym  zniszczeniem,  przypadkową  utratą,  zmianą,  nieuprawnionym
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną

…………………………………………
(podpis)


	ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

