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

...................................., dnia ...........................

(imię i nazwisko właściciela/i nieruchomości)

(miejscowość)

..................................................
(adres)

.......................................................
.......................................................
(numer telefonu)

Wójt Gminy Gizałki
ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki

ZGŁOSZENIE
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW
z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zgłaszam/y zamiar usunięcia drzewa/drzew w ilości: ................. szt. z terenu nieruchomości
położonej w miejscowości ................................................................................................................,
oznaczonej

jako

działka

nr

............................................................,

obręb

geodezyjny: .........................
.............................................................. arkusz mapy ...........
Do wniosku załączam/y rysunek/mapkę* (*niepotrzebne skreślić), określającą usytuowanie
drzewa/drzew na nieruchomości.

......................................................
(czytelne podpisy właścicieli nieruchomości)

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

Wypełnienie poniższej tabeli nie jest obowiązkowe. Stanowi ona element pomocniczy
przy rozpatrywaniu zgłoszenia.
Lp.

POUCZENIE:

Gatunek drzewa

Obwód pnia drzewa w cm
zmierzony na wysokości 5 cm



Zgłoszenia może dokonać wyłącznie właściciel nieruchomości, na której znajdują się drzewa.



Bez zgłoszenia wolno usuwać drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.



Pracownik Urzędu Gminy dokonuje oględzin drzew w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia i sporządza
protokół z tej czynności.



Usunięcie drzew, których dotyczy zgłoszenie, może nastąpić:
1) gdy organ w terminie 14 dni od dnia oględzin nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji lub
2) gdy organ przed upływem powyższego terminu wyda zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu (na pisemne żądanie zgłaszającego; opłata skarbowa wynosi 17 zł).



Sprzeciw jest wnoszony w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy drzew objętych obowiązkiem uzyskania zezwolenia
na usunięcie, drzew uznanych za pomniki przyrody oraz w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia przez osobę,
która została wezwana do jego uzupełnienia, jeżeli nie zawiera ono wszystkich wymaganych informacji oraz
rysunku lub mapy z usytuowaniem drzew.



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



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

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, zwanym dalej RODO, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Gizałkach jest Wójt
Gminy Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.

2.

Inspektorem Ochrony
inspektor@osdidk.pl

3.

Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj.: obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
dotyczącym rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.

4.

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe
mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców współpracujących, w tym: dostawcom usług
technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie oraz realizację zadań
statutowych i ustawowych Urzędu Gminy. Dane te powierzane są na podstawie i zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6.

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich spro stowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do prze noszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew.

Danych

Osobowych

jest

Pani

Ewa

Galińska,

tel.

531 641

425,

e-mail:

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

…….........................………………………………….
(data i czytelny podpis)

