
Burmistrz Pruchnika       

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik 

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/ KRZEWÓW 
z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane 

z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: (właściciel/ współwłaściciel nieruchomości) 

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

Adres zamieszkania: 

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

Telefon: 

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

 

Pełnomocnik: (jeśli jest ustanowiony)-pełnomocnikiem może być osoba fizyczna, należy obowiązkowo 

dołączyć pełnomocnictwo, kopię dowodu wpłaty lub przelewu opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł (opłata 

nie dotyczy najbliższych krewnych) 

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

Adres …............................................................................................................................................. 

Telefon: …......................................................................................................................................... 

 

Zgłaszam, że planuję dokonać wycinki niżej wymienionych drzew/krzewów z terenu 

działki nr ew. ……………………….położonej w miejscowości……………………………. 

 

Nr Nazwa gatunku Obwód pnia drzewa na wys. 5cm od pow. gruntu 

[cm]/ powierzchnia krzewów w m2 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

 Do zgłoszenia załączam rysunek/ mapkę określającą usytuowanie drzew/krzewów na tej 

nieruchomości 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetworzenia 

danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pruchniku zamieszczona na odwrocie zgłoszenia. 

 Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym zgłoszeniu nieprawdy  

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość  

danych, zamieszczonych powyżej. 
 

 

….........……..................................................... 
                                                                                                    ( czytelny podpis właściciela lub wszystkich  

       współwłaścicieli nieruchomości) 

 

UWAGA: w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność niezbędne jest pisemne wyrażenie zgody 

na usunięcie drzew/krzewów  przez wszystkich współwłaścicieli. Zgoda może być wyrażona w formie podpisu 

pod zgłoszeniem, bądź jako osobne oświadczenie dołączone do zgłoszenia. 



POUCZENIE: 

Bez zgłoszenia wolno usuwać drzewa, jeżeli obwód pnia/ pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza: 

1) 80cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego oraz klonu srebrzystego; 

2) 65cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 

3) 50cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokonuje oględzin drzew objętych zamiarem usunięcia  

i sporządza protokół z tej czynności. 

W terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do 

zamierzonego usunięcia drzewa/ drzew. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji 

administracyjnej w placówce pocztowej. 

Usunięcie drzew/ krzewów, których dotyczy zgłoszenie, może nastąpić: 

1. gdy organ nie wniósł sprzeciwu w powyższym terminie lub 

2. gdy organ przed upływem powyższego terminu wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu (na pisemne żądanie zgłaszającego, opłata skarbowa 17,00 zł) 
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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 (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanym dalej RODO informuję, 

iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pruchnik z siedzibą w Urzędzie Miejskim 

w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37- 560 Pruchnik, tel. 16 623 61 14. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gminapruchnik.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku 

z ustawą z dnia 14 czerwca 1960  r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) 

oraz ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1945). 
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą 

być udostępnione podmiotom, z którymi Urząd Miejski w Pruchniku ma zawarte umowy o współpracę przy 

wykonywaniu zadań ustawowych i innych obowiązków prawnych, świadczącym nam obsługę informatyczną, 

prawną, usługi doradcze, konsultacyjne. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie 

z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 

Nr 14, poz. 67 ze zm.). 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

- prawo dostępu do danych osobowych, 

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
- prawo do przenoszenia danych. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje 

Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Ponadto dane 

osobowe mogą być zbierane od stron postępowania administracyjnego, mogą pochodzić z systemów 

informatycznych, do których organ ma dostęp zgodnie z przepisami prawa lub od osób trzecich i innych podmiotów. 
10. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia wszczęcie i prowadzenie sprawy z Pani/Pana 

wniosku bądź uniemożliwi stronie zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym zgodnie 

z  Kodeksem postępowania administracyjnego. 

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

12. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

           

http://gdpr.pl/dane-osobowe

