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Garwolin, dnia .....................................                                                             

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela/współwłaściciela działki) 

Adres zamieszkania 

telefon kontaktowy (nieobowiązkowo)   

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Imię i nazwisko pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony) * 

Adres zamieszkania lub siedziby  

telefon kontaktowy (nieobowiązkowo)   

 

Burmistrz Miasta Garwolina 

ul. Staszica 15 

08-400 Garwolin 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA  

O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA  
 

 

Na podstawie art. 83f ust. 12 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021, poz. 1098) wnoszę 

o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia  drzewa/ 

drzew z nieruchomości nr ……………………………..obręb………………….. położonej przy 

ul………………………………………………………….w Garwolinie, którego dokonam w 

dniu………………………………………………………………….. 

 

                     

...................................................................................................... 

             czytelny podpis (wnioskodawcy/ wnioskodawców lub pełnomocnika) 
 

Do wniosku należy dołączyć: 

• Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17,00 zł 

• Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z uiszczeniem opłaty 

skarbowej w wysokości 17,00 zł* - wymagane w przypadku działania przez pełnomocnika. 

Dokument: 

o Odbiorę osobiście 

o Przesłać pocztą 

*odpowiednie zaznaczyć 

 
Uwaga:  

a) Za wydanie Zaświadczenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł w kasie Urzędu Miasta Garwolina lub na 

konto Miasta Garwolina, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin: 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010 z tytułu: „opłaty skarbowej za 

wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia na usunięcie drzewa/drzew” - zgodnie z 

ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.). 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. 

 
*obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz złożenia 

dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w organie administracji publicznej. 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 

opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.). Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, 

wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej (część IV, kol. 4 pkt 3 załącznika do ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).  
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KLAUZULA   

 

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów RODO oraz na podstawie i w 

celach wynikających z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy oraz wynikających z tego faktu innych ustaw na podstawie których niezbędne jest podanie danych 

osobowych celem wykonania zapisanych do realizacji zadań przez Miasto Garwolin w tym zadań zleconych z poziomu 

administracji centralnej. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla 

Urzędu Miasta w Garwolinie. 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), jak 

również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo do usunięcia danych przysługuje, jeżeli zachodzą okoliczności 

wskazane w art. 17 ust. 1  i 2 RODO chyba, że przepisy te nie mają zastosowania zgodnie z ust. 3 powyższego artykułu. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa z których wynika 

konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością dokonania 

czynności z obsługą Pani/Pana sprawy przez Urząd Miasta w Garwolinie. 

6. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi Urząd Miasta Garwolina zawarł 

umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane w celu wynikającym 

z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

które  polega na wykorzystaniu  danych osobowych w tym danych szczególnych.     

                   


