
ZGŁOSZENIE
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA / DRZEW

(dotyczy drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej)

ORGAN, DO KTÓREGO DOKONYWANE JEST
ZGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta w Miechowie
ul. Henryka Sienkiewicza 25

32-200 Miechów
WNIOSKODAWCA

Wypełnia właściciel nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa lub drzew
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres

zamieszkania)
Telefon kontaktowy 
PEŁNOMOCNIK WNIOSKODAWCY

Wypełnić, gdy wnioskodawca ustanowił pełnomocnika
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy (nieobowiązkowe)

DANE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ
PLANOWANE JEST USUNIĘCIE DRZEWA LUB 
DRZEW

Adres

Adres: ……………………………………

……………………………………………

Nr działki/działek:………………………..

……………………………………………

Obręb:…………………………………….
OBOWIĄZKOWY ZAŁĄCZNIK DO
ZGŁOSZENIA

Rysunek lub mapka określający usytuowanie

na nieruchomości drzewa lub drzew, krzewów

planowanych do usunięcia 

(gatunki i obwody drzew/drzewa mierzone na  

wysokości 130cm od podłoża)
CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY LUB
PEŁNOMOCNIKA ….........................................................................

                                                      podpis wnioskodawcy



Pouczenie:

1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80cm – w przypadku topoli, wierzb, 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. 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 5i pkt 6 ustawy o ochronie 

przyrody).

3.  Jeżeli  w  terminie  5  lat od  dokonania  oględzin  przeprowadzonych  przez  organ  w  związku  ze 

złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa/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  ustawy o ochronie przyrody).

4.  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).

5. 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).

6. Od udzielonego pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, w kasie Urzędu 

Gminy  i  Miasta  w  Miechowie,  ul.  Henryka  Sienkiewicza  25,  32-200  Miechów  lub  na rachunek 

bankowy  Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie,  ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, KBS 

oddział Miechów nr: 17 8591 0007 0200 0013 8080 0008              

7. 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.



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  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, dalej również „RODO”), informujemy, że:

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta 
w Miechowie reprezentowany przez Burmistrza

DANE 
KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
Adres e-mail: gmina@miechow.eu
Numer telefonu: 41 383 00 40

DANE 
KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH

Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

CELE 
PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA 
PRAWNA 

Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  praw  oraz  obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca 1990 
r.  o  samorządzie  gminnym (t.j.  Dz.  U.  2019,  poz.  506  ze  zm.)  oraz  innych  ustaw 
i  przepisów regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie w jakim załatwienie 
sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są 
również przepisy art.  122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa 
z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).

Podanie  przez  Państwa danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Nieprzekazanie  danych 
skutkować będzie brakiem realizacji powyższego celu. 

ODBIORCY 
DANYCH

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych,  a  także  podmiotom  lub  organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

OKRES 
PRZECHOWYWANI
A DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z  uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  szczególnych, 
w tym przepisów archiwalnych.

PRAWA 
PODMIOTÓW 
DANYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania 
oraz uzupełnienie niekompletnych danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

PRAWO 
WNIESIENIA 
SKARGI DO 
ORGANU 
NADZORCZEGO

Macie  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących Państwa 
danych osobowych narusza przepisy RODO.

PRZETWARZANIE 
DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO 

Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

ZAUTOMATYZOWA
NE 
PRZETWRZANIE 
ORAZ 
PROFILOWANIE 

Państwa  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym nie  będą 
podlegać profilowaniu.

 
                                                                .................................................
                                                                            (podpis Wnioskodawcy)


