
Imię

Miejscowość,  data..
Nazwisko

Adres.....

Burmistrz  Zwierzyńca

Nr  telefonu  .................................  - Dana  nieobowiązkowa  - zgłaszający  nie  musi  jej  podawać,
ale  jej  podanie  może  ułatwić  kontakt  w celu  załatwienia  sprawy

ZGŁOSZENIE  ZAMIARU  USUNIĘCIA  DRZEW

Ait.  83f  ust. 1 pkt  3a, ust. 4, 5 ,7, 8, 17 ustawy  z dnia  16 kwietnia  2004  r. o ochronie  przyrody  (tekst
jednolity  Dz. U. z 2018r.  poz. 1614  z późn.  zm.),

Zgłaszam  zamiar  usurńęcia  ...........  sztuk  drzew  niżej  podanych  gatunków,  rosnących

na tererńe  nieruchomości  w miejscowości  ....................................................  przy

ulicy............---

Oznaczenie  drzew  przeznaczonych  do  usunięcia:"

Lp. Gatunek

Obwód  pnia  na

wysokości LP. Gatunek

Obwód  pnia  na

wysokości

5cm 1 30cm 5cm 1 30cm

Numer  geodezyjny  działki:...................................,  Arkusz:

Działka  stanowi  własność

Działka  stanowi  współwłasność:

.......................................................................  (podać  wszysthch  współwłaścicieli

nieruchomościiadresy,  jeżelidotyczy)

Oświadczam/y,  że drzewa  są usuwane  na  cele  niezwiązane  z prowadzeniem  działalności

gospodarczej.

1).

2).

3).

4).

(podpisy  wszystkich  współwłaścicieli)
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Załqczniki:

l)  mapka  /rysunek  określająca  usytuowanie  drzew  na  nieruchomości,

2)  zgoda  współwłaścicieli  nieruchomości  na  usunięcie  drzew  (skreślić,  jeżeli  rńe  dotyczy)

3) inne:  dokumentacja  fotograficzna(obligatoryjnie),...........................................

* Informacje  dodatkowe:

Na  usunięcie  drzew,  których  obwód  pnia  na  wysokości5  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  drzew

d) drzew  lub  krzewów  usuwanych  w celu  przywrócenia  gruntów  nieużytkowanych  do

użytkowania  rolniczego

zezwolenie  i zgłoszenie  nie  obowiązuje.

1. Zgodnie  z ustawą  z dnia  16 kwietnia  2004  r. o ochronie  przyrody  (Dz.  U. z 2018  r. poz. 1614  ze

zm),  po dokonaniu  oględzin  organ,  o którym  mowa  w ait. 83a ust. 1, w terminie  14 dni od dnia

og)ędzin  może,  w  drodze  decyzji  administracyjnej,  wnieść  sprzeciw.  Usunięcie  drzewa  może

nastąpić,  jeżeli  organ  nie  wniósł  sprzeciwu  w  tym  terminie.

Za  dzień  wniesienia  sprzeciwu  uznaje  się  dzień  nadania  decyzji  administracyjnej  w  placówce

pocztowej  operatora  wyznaczonego  w rozumieniu  ait.  3 pkt  13 ustawy  z dnia  23 listopada  2012  r. -

Prawo  pocztowe  (Dz.  U. z 2016  r. poz.  1113,  1250,  1823  i1948)  albo  w przypadku,  o któiym  mowa  w

art.  391ustawy  z dnia  14  czerwca  1960  r.  -  Kodeks  postępowania  administracyjnego,  dzień

wprowadzenia  do systemu  teleinforinatycznego.

2. Organ,  o którym  mowa  w art.  83a  ust.  1,  może  przed  upływem  terminu,  o którym  mowa  w

ust.  8, wydać  zaświadczenie  o braku  podstaw  do  wniesienia  sprzeciwu.

Wydanie  zaświadczenia  wyłącza  możliwość  wniesienia  sprzeciwu,  o którym  mowa  w ust. 8, oraz

uprawnia  do usunięcia  drzewa.

Za  wydanie  zaświadczenia  obowiązuje  opłata  skarbowa  17.00  zł.

/Zapłaty  opłaty  skarbowej  należy  dokonać  przelewem  lub  przekazem  na rachunek  bankowy.  Dowód

zapłaty należnej opłaty skarbowej należy za%czyć do zgłoszenia. NUMER  KONTA : 38 9644 1062
2005  6200  5197  000l.

3. W  przypadku  nieusunięcia  drzewa  przed  upływem  6 miesięcy  od przeprowadzonych  oględzin

usunięcie  drzewa  może  nastąpić  po dokonaniu  ponownego  zgłoszenia  (podstawa  prawna:  art. 83f

ust. 13 ustawy  o ochronie  przyrody).

4. Jeżeli  w  terminie  5 lat  od dokonania  oględzin  właściciel  nieruchomości  wystąpi  o wydanie  decyzji  o

pozwolenie  na budowę  na podstawie  ustawy  z dnia  7 lipca  1994  r. -  Prawo  budowlane,  a budowa  ta

będzie  miała  związek  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  i będzie  realizowana  na części

nieruchomości,  na której  rosło  usunięte  drzewo,  to organ,  o którym  mowa  w art. 83a  ust. 1 ustawy  o

ochronie  przyrody,  uwzględniając  dane  ustalone  na  podstawie  oględzin  nałoży  na  właściciela

nieruchomości,  w drodze  decyzji  administracyjnej,  obowiązek  wniesienia  opłaty  za usunięcie  drzewa.

5.  Zgłoszenie  wniesione  przez  osobę  niebędącą  właścicielem  działki,  niepodpisane  przez

wszystkich wspóhvłaścicieli działki jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie .iest możliwe
usunięcie  drzewa/drzew.

6. W  przypadku  usunięcia  drzewa/drzew  bez  dokonania  zgłoszenia  lub  przed  upływem  terminu

na wniesienie  sprzeciwu,  a także  pomimo  wniesienia  sprzeciwu  do zgłoszenia,  organ  wymierza

administracyjną  karę  pieniężną  (podstawa  prawna:  art.  88 ust.  1 pkt  5 i pkt  6 ustawy  o ochronie

przyrody).

Brak  możliwości  przeprowadzenia  oględzin  w  terenie  wyklucza  możliwość  usunięcia

drzewa  na  podstawie  zgłoszenia  wniesionego  do  organu.  W  przypadku  braku

możliwości  wejścia  na  teren  nieruchomości,  na  której  usytuowane  jest  planowane  do

usunięcia  drzewo  lub  w  przypadku  braku  możliwości  identyfikacji  drzewa  na  jej  terenie

z uwagi  na nieobecność  zgłaszającego  podczas  umówionych  przez  organ  oględzin,

konieczne  będzie  wyznaczenie  kolejnego  terminu  ich  przeprowadzenia.  Wskazany

wyżej  termin  dla  wniesienia  sprzeciwu  do zgłoszenia  liczyć  się  będzie  od dnia

przeprowadzenia  skutecznych  oględzin,
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KLAUZULA  INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA
DANYCH  OSOBOWYCH

Na  podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego  rozporządzenia  o ochronie  danych  z dnia  27 kwietnia  2016  r.
dalej:,,RODO"  informujemy,  że:

1)  Administratorem  Państwa  danych  jest  Gmina  Zwierzyniec  reprezentowana  przez
Burmistrza  z siedzibą  ul.  Runek  1,  22-470  Zwierzyniec,  tel.:  84 687  20 11,  e-mail:
um(izwierzyniec.info.pl

2)  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z któiym  mogą  się Państwo  kontaktować
we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za pośrednictwem
adresu  email:  iod(a.zwierzyniec.info.pl  lub  pisemnie  na  adres  Administratora.

3)  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w celu  zgłoszenia  zamiaru  usunięcia  drzewa  co
stanowi  wypełnienie  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze  na podstawie  art.  6 ust.
I lit  c) RODO  a w  szczególności  art.  83 ustawy  z dnia  16 kwietnia  2004  r. o ochronie  przyrody.
W  przypadku  podania  danych  nieobowiązkowych  podstawą  przetwarzania  jest  art.  6 ust. 1 lit.  a)
RODO  tj.  Państwa  dobrowolna  zgoda.

4)  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  okres  niezbędriy  do realizacji  ww.  celu
z uwzględnieniem  okresów  przechowywania  określonych  w  przepisach  szczególnych,
w  tym  przepisów  arcl'iiwalnych  tj.  przez  5 lat  licząc  od początku  roku  kalendarzowego,
następującego  po roku,  w którym  sprawa  została  zakończona.  W  przypadku  danych
nieobowiązkowych,  przetwarzanych  na podstawie  Państwa  zgody  -  do momentu  jej  wycofania.

5) Państwa  dane  nie  będą  podlegały  zautomatyzowanemu  podejmowaniu  decyzji,  w  tym  nie
będą  podlegać  profilowaniu.

6) Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy
(obejmujący  Unię  Europejską,  Norwegię,  Liechtenstein  i Islandię).

7) W  związku  z przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  przysługują  Państwu
następujące  prawa:

a)  prawo  dostępu  do swoich  danych  oraz  otrzymania  ich  kopii;
b)  prawo  do sprostowania  danych  osobowych;

c)  prawo  do ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych;
d)  prawo  do cofnięcia  zgody  na przetwarzanie  danych  osobowych  w  przypadku  podania  danych

nieobowiązkowych;

e)  prawo  wniesienia  skargi  do Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych
(ul.  Stawki  2, 00-193  Warszawa),  w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że przetwarzanie  danych
osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o ochronie  danych  (RODO);

8) Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  obowiązkowe.  Nieprzekazanie  danych
skutkować  będzie  brakiem  możliwości  przyjęcia  zgłoszenia  usunięcia  drzewa.  Podanie  danych
nieobowiązkowych  jest  dobrowolne  i nie  ma  wpływu  na realizacje  celu  w  jakim
zgłoszenie  zostało  złożone.

9) Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  lub  organom  uprawnionym  na
podstawie  przepisów  prawa  a także  podmiotom  zewnętrznym  np.:  firmie  brakującej

dokumentację  lub  'fiimie  obsługującej  elektroniczny  obieg  dokumentów  na podstawie  umowy
powierzenia  przetwarzania  danych  osobowych.
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