….............................., dnia.........................

Wójt Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW
ROSNĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ OSÓB FIZYCZNYCH
I USUWANYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Podstawa prawna: art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz.55).

WNIOSKODAWCA
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres……………………………..……………………………………………………………………………………………………….
Telefon…………………………………………………………………………………………………………………………………....

PEŁNOMOCNIK, (jeżeli został ustanowiony)
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon …………………………………………………………………………………………………………………………………...

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, Z KTÓREJ DRZEWO MA BYĆ USUNIĘTE
Teren położony w ……………………………………………….. przy ul. ……………………………………………….
Obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr ……………...…….

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną znajdującą się na odwrocie wniosku oraz
poinformuję osoby, których dane udostępniam o treści informacji znajdującej się na odwrocie wniosku.

CZYTELNY(E) PODPIS(Y) WNIOSKODAWCY/WNIOSKODAWCÓW LUB PEŁNOMOCNIKA
.………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………......…
………………………………………………………………………………………………....………………………………………………………….....
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, zgłoszenie winni podpisać wszyscy
współwłaściciele lub załączyć do zgłoszenie pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli.

UWAGA : Proszę przygotować drzewo tak aby umożliwić jego pomiar na wysokości 5 cm od gruntu !!!

Wymagane załączniki:
1. Rysunek lub mapa określające usytuowanie drzewa na nieruchomości.
2. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgoda wszystkich współwłaścicieli ze
wskazaniem ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji

Uwaga:
1. Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia 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.
2. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy Kobierzyce dokona oględzin
drzewa. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Urząd
nie wniesie sprzeciwu. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
3. 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 1994r.- Prawo budowlane, a budowa ta będzie mieć
związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której
rosły usunięte drzewa będące przedmiotem zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony
zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.
4. Usunięcie drzewa 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.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 lub art. 14 RODO[1] informujmy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (oraz danych osób udostępnionych w toku postepowania przez Stronę) jest Gmina Kobierzyce
reprezentowana przez Wójta Gminy Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl.
2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym się można skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@ugk.pl lub na powyżej wskazany
adres.

3.

Pani/Pana dane podane w zgłoszeniu oraz w toku postępowania będą przetwarzane w celu rozpoznania zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
(podstawa prawna: art. art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), później przechowywane do upływu okresu
przedawnienia,
a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres
wynikający z rozporządzenia.

4.

Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Podanie numeru telefonu jest
dobrowolne.

5.

Ma Pani/ Pan prawo do:
·
dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;
·
żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO;
·
uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych
danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;
· wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
e RODO;
·
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
Nie ma Pani/Pan prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą przetwarzania danych, przenoszenia danych
ani usunięcia danych, chyba że wystąpi przesłanka wynikająca z RODO.

6.
7.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmiotom, z którymi współpracujemy:
·

8.

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

·

podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności: podmiotom świadczącym nam
usługi informatyczne, pomoc prawną;

·

innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

·

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze).

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane do
państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

[1] RODO - Rozporządzenie 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

