KARTA USŁUGI
GRŚ.6131
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Urząd Miejski
w
Koluszkach
Komórka
organizacyjna:

Data zatwierdzenia:

Referat Gospodarki Komunalnej
Tel.: 44 725 67 66

Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55; zm.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 471 i poz. 1378)



WYMAGANE DOKUMENTY

zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część wniosku



OPŁATY

• Pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł –
jeżeli wnioskodawca występuje przez pełnomocnika
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

•
•

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin drzewa.
Po dokonaniu oględzin organ 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.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:

Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter w następujących terminach:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00

lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Koluszkach, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65
OSOBY DO KONTAKTU


Adam Supera

pok. Nr 220

tel. 44 725 67 66

DOKUMENT WYJŚCIOWY

• Milczące załatwienie sprawy
• W przypadku wniesienia sprzeciwu - decyzja
TRYB ODWOŁAWCZY

• Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Wniosek należy złożyć w przypadku zamiaru usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
• W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia
•

Urząd

Miejski

w

Koluszkach

Wydział Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - Referat Gospodarki
Komunalnej
95-040 Koluszki

ul. 11 Listopada 65

tel. +48 44 725 67 66 fax. +48 44 714 58 15
e-mail: um@koluszki.pl, www.koluszki.pl
NIP: 728-24-71-753

REGON: 590648362

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

……………………

Imię i nazwisko
miejscowość, data

…..........................................................................
miejsce zamieszkania

…..........................................................................
kod pocztowy

.............................................................................
telefon kontaktowy

Burmistrz Koluszek
ul. 11 Listopada 65
95 – 040 Koluszki
ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzew
Działając na podstawie art. 83f ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471 i poz. 1378) zgłaszam
zamiar usunięcia drzew w ilości ………………… sztuk.
L.p.
1.

Gatunek

Ilość

Obwody pni w [cm] mierzone na wysokości 5 cm

2.
3.
4.
5.

Przedmiotowe drzewa rosną na działce o numerze geodezyjnym ……………...……położonej
w miejscowości ………………………………………… przy ul. ……………………………..
Usunięcie drzew nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych
(art. 233 Kodeksu karnego) i że posiadam tytuł prawny władania przedmiotową
nieruchomością.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu w celu wydania zezwolenia na usunięcie
drzew.
Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Koluszkach, przy ul. 11 Listopada 65.
Podane dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 pkt 1 a z 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.
Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.
Wycofanie zgody lub sprzeciw wobec profilowaniu następuję poprzez wysłanie maila na adres: um@koluszki.pl lub wysłanie listu na adres:
Urząd Miejski w Koluszkach ul.11 Listopada 65, 95-040 Koluszki.
Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Koluszkach przy ul.11 Listopada 65, 95-040 Koluszki jest Pan Andrzej Włodarczyk,
email: iod@koluszki.pl
Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

……………………………………….
Czytelny podpis

Załączniki:
1. Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.
2. Pisemna zgoda właściciela nieruchomości *
3. Pełnomocnictwo i dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wys. 17 zł (lub podanie podstawy
prawnej zwolnienia z opłaty skarbowej) – dotyczy tylko wnioskodawcy działającego przez
pełnomocnika.
Pouczenie:
I. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia 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.
II. Pracownik Urzędu Miejskiego w Koluszkach w terminie 21 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia dokonuje oględzin drzewa.
III. Po dokonaniu oględzin Burmistrz Koluszek 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 (milcząca zgoda) tj. 15 dnia od dnia
przeprowadzenia oględzin przez pracownika urzędu.
IV. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

