Urząd Gminy Zgorzelec
ul. Kościuszki 70, 59–900 Zgorzelec
tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl
Godziny pracy: poniedziałek: od 7:30 -17:00; wtorek – czwartek od 7:30 – 15:30; piątek: od 7.30 -14:00

Karta Usług Nr 19/NP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a rosnącego/ych na nieruchomości stanowiącej
własność osoby fizycznej na cele nie związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej
Podstawa 1. art. 83f ust.1 pkt. 3a oraz ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).
prawna:
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183).

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408).
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409).
5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1546, z późn.zm.).

Miejsce Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej
załatwienia nr 5, tel. 75- 772-14-31, Ewelina Szostak-Stawowa.
sprawy: e.szostak@gmina.zgorzelec.pl

(NP),

parter,

pokój

Wymagane
dokumenty: 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a rosnącego/ych na nieruchomości
stanowiącej
własność
osoby
fizycznej
na
cele
nie
związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2. Zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest wymagana),
3. Mapa lub rysunek określający usytuowanie drzew w stosunku do granic
nieruchomości.

Opłaty: Przyjęcie zgłoszenia zwolnione z opłaty skarbowej.
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wys. 17 zł na podstawie art.
4, część II, pkt 21 załącznika ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.).
Opłata skarbowa wniesiona na konto lub w kasie urzędu:
Nr rachunku: 57 1160 2202 0000 0004 7618 4709
Urząd Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70.

Termin Przyjęcie zgłoszenia – do 35 dni
załatwienia:
Tryb Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje
odwoławczy: zażalenie.

Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze ul. Górna 11-12, 58500 Jelenia Góra, w terminie 14 dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji.

Formularze: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.
Opracował :
Sprawdził :
Zatwierdził :

Ewelina Szostak-Stawowa
Sylwia Prabucka
Anna Demuth-Majda

Dnia :
Dnia :
Dnia :

05.01.2021r.
05.01.2021r.
05.01.2021r.

Zgorzelec,
dnia……………….
……………………………………………
(imię, nazwisko)
………………………………………………………
(adres zamieszkania)
………………………………………………………
(numer telefonu komórkowego)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW lub KRZEWÓW
rosnącego/ych na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele nie związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgłaszam zamiar usunięcia drzew/a / krzewów * (*-właściwe skreślić) z terenu nieruchomości oznaczonej
w ewidencji nr dz. ………………., Miejscowość (Obręb)………………………., gm. Zgorzelec,
stanowiącej moją własność tj.:

Lp.

Ilość/
szt.

Gatunek drzewa lub
krzewu

Obwód pnia drzewa
mierzony na wys. 5 cm /
Powierzchnia krzewów w
*
m2

Usytuowanie drzew
w granicach
nieruchomości
Oznaczenie na szkicu
sytuacyjnym
(np. a,b,c)

1
2
3
4
5

Rysunek lub mapa* (*-właściwe skreślić) z zaznaczoną granicą działki, położeniem obiektów
budowlanych oraz lokalizacją drzew lub krzewów do zamierzonego usunięcia

…………………………………..

Proszę o wydanie zaświadczenia
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzew/a lub krzewów:



TAK- zaświadczenie - za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa
wniesiona na konto lub w kasie Urzędu Gminy w Zgorzelcu w wysokości 17 zł.



NIE
Tutejszy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin. Z
oględzin sporządza się protokół.
Po dokonaniu oględzin Wójt, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji
administracyjnej, wnieść sprzeciw do zgłoszenia
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.



Właściwe zaznaczyć

……………………………
…
Podpis wnioskodawcy

………………………………………..
(Podpis/y współwłaścicieli)

POUCZENIE
1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art.
83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego 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.
2. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, niepodpisane lub
skierowane do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe
usunięcie drzewa/drzew.
3. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu
na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza
administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie
przyrody).
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku
ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa
będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie
drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 wprowadzony ustawy o ochronie przyrody).
5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia
(podstawa prawna: art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody) .

INFORMACJA
Nie wymagają uzyskania zezwolenia m.in.:
 drzewa i krzewy usuwane w skutek prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony
przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w
stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 drzewa lub krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez:
a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg,
zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne
podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania
zezwolenia- pracownika Urzędu Gminy w Zgorzelcu na usunięcie drzewa lub krzewu,
potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Tutejszy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin. Z oględzin
sporządza się protokół.
Po dokonaniu oględzin Wójt, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji
administracyjnej, wnieść sprzeciw do zgłoszenia
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

KLAUZULA INFORMACYJNA (Karta Usług Nr 19/NP)
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2019 r. poz.
1781) art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO),
informuję, iż:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zgorzelec z siedzibą w
Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl tel. 75
77 214 11.



Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : Tomasz Kowalczyk w celu kontaktu z w/w
osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres: iod@gmina.zgorzelec.pl,
oraz pod nr tel. 75 77 214 40.



Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadania:
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/a rosnącego/ych na nieruchomości
stanowiącej własność osoby fizycznej na cele nie związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.



Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie
i w granicach obowiązujących przepisów prawa.



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji
kancelaryjnej dla organów gminy – okres przechowywania dokumentów w jednostce
zakładowej 5 lat (kat. B5).



Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa.



Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.



Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do
realizacji zadań przez jednostkę organizacyjną Gminy – Urząd Gminy Zgorzelec.



Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

……………………………………………………

