
Wnioskodawca: Płock, dnia...............................
.......................................……
……………………………..
imię, nazwisko właściciela nieruchomości

.........................................…
…………………………….
adres, telefon, adres e-mail

Urząd Miasta Płocka
Miejski Konserwator Zabytków

ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

 stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej

Na podstawie art.83f  ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55):

1. Zgłaszam zamiar usunięcia drzew z terenu/ nieruchomości* w rejestrze zabytków (nr rejestru, data wpisania)

 ……………………………….położonej w Płocku przy ul..........................................nr działki……………..

2. Do wniosku dołączam następujące dokumenty (zakreślić odpowiedni numer):

1) Rysunek lub  mapę  określającą  usytuowanie  drzewa  lub  drzew  planowanych  do  usunięcia  na  danej
nieruchomości.
2) W przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa do
składania  oświadczeń  woli  wraz  dowodem  uiszczenia  opłaty  skarbowej  17  zł.  od  udzielonego
pełnomocnictwa.

.................................................
             (podpis wnioskodawcy)

Uwaga:
 W myśl art. 83f, ust. 4 ustawy o ochronie przyrody zgłoszenie nie jest wymagane w przypadku

drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie 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;

W przypadku  drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach (z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru
zabytków) stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności
gospodarczej właściciel nieruchomości obowiązany jest dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód
pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza podane powyżej wielkości.

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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 „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6.  każdy  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania  lub  ograniczenia
przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest  konieczne w celu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na mocy ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.).


