…..………... , dnia …………………r.
...........................................................................
(imię i nazwisko/nazwa właściciela nieruchomości)
...................................................................................
(adres/siedziba)

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

(telefon)
*(nieobowiązkowe – podanie numeru telefon jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przetwarzanie)

Burmistrz Choroszczy
ul. Dominikańska 2
16-070 Choroszcz
Art.83a ust. 1 art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4, 5 ,7, 8, 17, art. 85, 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 tekst jednolity),

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
1. Oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa:
Teren położony w ……………………….… przy ul. ………………………………..………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
obejmujący nieruchomość/nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:
.................................................obręb……...................................jednostka ewidencyjna Gmina Choroszcz
.....................................................obręb……..............................jednostka ewidencyjna…………………………
.....................................................obręb……..............................jednostka ewidencyjna…………………………

2. Oznaczenie drzew przeznaczonych do usunięcia:*
…..… sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości 5 cm od ziemi.
Lp.

Gatunek

Obwód

Lp.

Gatunek

Obwód
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3. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 §1 k.k. za
składanie fałszywych zeznań, że drzewa są usuwane na cele niezwiązane z
prowadzeniem działalności gospodarczej
4. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej RODO
......................................................
(data)

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

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1 Zgoda właściciela(i) terenu na planowane usunięcie drzew (oryginał) w przypadku, gdy właściciel działki
nie jest jedynym właścicielem terenu,
2 Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Lokalizacja powinna być
udokumentowana w sposób pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowego drzewa w
terenie. * - pole nieobowiązkowe, służące pomocniczo jednoznacznej identyfikacji zgłaszanego drzewa w terenie
3. Klauzula informacyjna RODO
.

Pouczenie:
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
2. Zgłoszenie wniesione przez osobę niebędącą właścicielem działki, na której usytuowane jest
drzewo/drzewa, niepodpisane, skierowane do niewłaściwego organu lub wniesione przez
jednego ze współwłaścicieli bez pisemnej zgody pozostałych, a także wniesione przez zarząd
wspólnoty mieszkaniowej składającej się wyłącznie z osób fizycznych będących
współwłaścicielami działki, na której rośnie zgłaszane do usunięcia drzewo bez dołączenia
oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uchwał: o wyborze członków
zarządu i o wyrażeniu zgody na usunięcie drzewa w drodze zgłoszenia oraz zgłoszenie
usunięcia drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym uznaje się
za nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe usunięcie drzewa/drzew.
3. W przypadku usunięcia drzewa/drzew bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu
na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia bez uzyskania decyzji
wydawanej na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r, poz.
1614, ze zm.), organ wymierza administracyjną karę pieniężną (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5
i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku
ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa lub drzew złożony zostanie wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa
będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części
nieruchomości, na której rosło/rosły usunięte drzewo/drzewa, organ nałoży na właściciela
nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa
lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody).
5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
w terenie jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia (podstawa prawna: art.
83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody) .

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
ZGŁOSZENIE USUNIĘCIE DRZEW i KRZEWÓW
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Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 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 (zwanego dalej RODO) informuje się, że:
1. Administratorem danych jest Burmistrz Choroszczy z siedzibą w Urzędzie Miejskim w
Choroszczy ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Choroszczy ul. Dominikańska 2,
16-070 Choroszcz, tel. 85 713 22 02, e-mail: iod@choroszcz.pl;
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, co oznacza, że Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu
realizacji przez Gminę obowiązków wynikających z art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 tekst jednolity), rozporządzenie Ministra Środowiska
w sprawie w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. 2017 poz.
1330), art. 3 pkt 8 i art. 402 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 tekst jednolity ze zm.), art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
2020 poz. 283 tekst jednolity ze zm.). Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego
zgłoszenia. Numery telefonów przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody - art. 6 ust. 1
lit. a) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione obsłudze prawnej Administratora,
dostawcom usług lub produktów działającym w imieniu Administratora, w szczególności
podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, kurierskie, pocztowe, a także innym
podmiotom którym dane będą musiały być udostępnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą stanowiły podstawy do podejmowania decyzji
w sposób zautomatyzowany ani nie będą podlegały profilowaniu;
6. Administrator Pani/Pana danych osobowych nie będzie ich przekazywał poza terytorium Polski
i UE ani organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, o
którym mowa w pkt 3 oraz po ustaniu tego celu przez czas określony w przepisach
nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentów urzędowych,
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z
zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
- sprostowania danych,
- usunięcia danych,
- ograniczenia przetwarzania danych,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie nr telefonu)
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu
ochrony danych osobowych.

3z3

