
 

Mysłowice, dnia …………………………………. 

                                                                                               

 

 

 
Urząd Miasta Mysłowice 
ul. Powstańców 1 

         41-400 Mysłowice 
 

 

WNIOSEK OS-45-01  

w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby 
fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

 

WNIOSKODAWCA: 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................... 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony) 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................... 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ DRZEWA MAJĄ BYĆ USUNIĘTE: 

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym ................................................................................................ 

położona przy ul. …………………………………………………………………………………………….………………. w Mysłowicach. 

 
WYKAZ DRZEW ZGŁOSZONYCH DO USUNIĘCIA (opcjonalnie) 
 

Lp. Nazwa gatunku drzewa 
Obwód pnia [cm] 

mierzony na wys. 5 cm 
Nr działki 

    

    

    

    

    

    

    



 
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że: 
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1, 
2. Inspektorem danych osobowych jest Marcin Patałąg, numer telefonu: 32 31 71  245, adres e-mail:m.patalag@um.myslowice.pl 
3. Przekazane przeze mnie dane przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcie drzew z nieruchomości 

stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
4. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat, 
5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich prostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych 

narusza przepisy 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, 

7. Zobowiązanie do podania danych osobowych wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zmianami). W przypadku odmowy podania danych osobowych, nie będzie 
możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 
 

 

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

         Podpis 

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA:  
1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew na nieruchomości, 

2. W przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność – do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na 

usunięcie drzew wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do 

korespondencji. 
 

W przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika do wniosku należy dodatkowo dołączyć: 
a) Pełnomocnictwo  - zgodnie z art. 33 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami) 
b) Potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł – zgodnie z ustawą          

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zmianami) 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

 
Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których pień mierzony na wysokości 5 cm przekracza:  

 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 

 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.  
 
W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Miasta Mysłowice dokona oględzin drzew. Drzewa 
będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Urząd nie wniesie sprzeciwu.                      
W przypadku nieusunięcia drzew przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, ich usunięcie będzie mogło 
nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.  
 
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, tj. 14 dni od oględzin, 
a także w przypadku sprzeciwu organu, i bez zezwolenia skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej. 
 
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca UM Mysłowice lub przesłać pocztą. 
 
Wnioskodawca może zasięgnąć informacji pod nr tel. 575-001-992, lub w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska przy 
ul. Strumieńskiego 5, II piętro, pok. 6, w poniedziałek w godz. 7:30-17:00, we wtorek, środę i czwartek w godz.                   
7:30 – 15:30 oraz w piątek w godz. 7:30 – 14:00 


