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Nazwa wniosku

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew na terenie gminy
Werbkowice

Potwierdzenie wpływu

Organ, do którego składany jest wniosek

Imię i nazwisko wnioskodawcy Nr telefonu

Miejsce zamieszkania (ulica, nr budynku/lokalu, kod, miejscowość)

Adres do korespondencji (ulica, nr budynku/lokalu, kod, miejscowość)

Dane pełnomocnika (wypełnić, gdy wnioskodawca ustanowił pełnomocnika)

Imię i nazwisko pełnomocnika Nr telefonu

Adres do korespondencji (ulica, nr budynku/lokalu, kod, miejscowość)

Dane nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa/drzew

Adres

Numer działki/działek Obręb

Załączniki do wniosku (właściwe zaznaczyć):

 mapka określająca usytuowanie na nieruchomości drzewa/drzew

Miejscowość Data Podpis

 Y

Pouczenie:
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:

a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65cm – 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, 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) .

6. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a 
także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących
ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 § 3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

7. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie obsługiwanej przez urząd gminy za pomocą 
karty płatniczej lub przelewem na rachunek bankowy 31 9642 0009 2001 0000 0619 0001 Gminy Werbkowice. Opłatę skarbową wpłaca 
się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Oryginał dowodu zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do akt sprawy. 
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.
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KLAUZULA INFORMACYJNA W GMINIE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest GMINA WERBKOWICE, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice reprezentowana 
przez Wójta Gminy Werbkowice dalej zwanym „Administratorem”.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych:
Imię i nazwisko: Grzegorz Szajerka
E-mail: rodo@werbkowice.pl
Nr tel. 600 960 587
Administrator informuje, iż:
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o ochronie przyrody, , 
przetwarzane będą dane osobowe osób fizycznych.
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 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuje, że:
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO* w zw. z:
a) ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
b) ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 r. poz. 256 z późn.zm. )
c) Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. 1740 z późn.zm)
d) ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
2) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, 
przewidzianego w przepisach prawnych,
3) art. 6 ust 1 lit. b RODO.
5. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
1) podmiotów upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)
2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
3. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, natomiast  w przypadku danych osobowych przetwarzanych na 
podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.
4. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną 
sytuację;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach 
marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
6) uzyskania wyczerpującej informacji dotyczącej:
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu, od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są 
udostępniane.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
b) dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo
prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w 
takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.
* RODO – ROZPORZĄDZENIE 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).
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