
Mirsk, dnia……………… 

WNIOSKODAWCA 

…………………………………………………………. 

(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 

…………………………………………………………. 

(adres) 

………………………………………………………… 

(nr telefonu) 

Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk 

Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk 

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru usunięcia drzew 

Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 
zgłaszam zamiar usunięcia niżej wymienionego drzewa (drzew): 
 

 
    1 Informacje dodatkowe 
 

Załącznik (obowiązkowy): 

Rysunek albo mapa określająca usytuowanie drzewa lub drzew na nieruchomości. 

 

…………………………………………….. 

     (podpis wnioskodawcy) 

 

L.p. Gatunek 
drzewa1 

Oznaczenie 
nieruchomości, na której 

rośnie drzewo  
(nr działki ewidencyjnej  

oraz obręb) 

Obwód pnia drzewa 
mierzony na 

wysokość  
5 cm1 
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UWAGI: 
 
1. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew dokonuje właściciel nieruchomości będący osobą 

fizyczną, w przypadku gdy drzewa usuwane są na cele niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

2. Zgłoszenia należy dokonać tylko w przypadku zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia 
mierzony na wysokości 5 cm, przekracza: 
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego, 
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin 
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. 

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na 
budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma 
związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, 
uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w 
drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO. 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym 
formularzu przez Administratora danych: Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, Plac Wolności 
39, 59-630 Mirsk, na podstawie Art. 6 Ust. 1 lit a  (Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  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 – RODO). 
 
2. Informujemy Panią/Pana o przysługujących w związku z RODO  prawach dotyczących 
powierzonych danych: 
-wglądu ,  
-sprostowania,  
-ograniczenia przetwarzania,  
-otrzymywania kopii, 
-ograniczenia przetwarzania,  
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia danych w sytuacji, gdy 
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się za przepisu prawa lub w ramach 
sprawowania władzy,   
  
3. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/a danych budzi wątpliwości w sprawach ochrony 
danych i realizacji swoich praw istnieje możliwość kontaktu z powołanym w Urzędzie Miasta 
i Gminy Mirsk, Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Alicją Jaszczyszyn poprzez e-
mail: rodo@mirsk.pl, telefonicznie: 75 62 22 169 lub pisemnie na adres naszej siedziby 
wskazany powyżej. 
 
4. Oświadczam, że podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i są one zgodne z prawdą oraz 
zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 
poprawiania. 
 
             …………………………... 
          (Data i podpis wnioskodawcy) 

 

mailto:rodo@mirsk.pl

