................................................
(miejscowość, data)

................................................
(Imię i Nazwisko Wnioskodawcy)

................................................
................................................
(Adres zamieszkania)

................................................
(Telefon kontaktowy)

Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość
ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
Na podstawie art. 83 f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), zgłaszam zamiar usunięcia ………. szt. drzewa/drzew,
z terenu nieruchomości będącej moją własnością.
Ponadto oświadczam, że usunięcie wyżej wymienionego/ych drzewa/drzew wynika z celu
niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo/drzewa ma/mają być usunięte:
..........................................................................................................................................................
(adres nieruchomości, nr działki)
Do zgłoszenia należy załączyć rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa
na nieruchomości.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z prowadzonym
postępowaniem.

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

Pouczenie:
1.

2.
3.

4.
5.

Zgodnie z art. 83 f ust. 6 ww. ustawy o ochronie przyrody, organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia ustalonego
na wysokości 5 cm.
Zgodnie z art. 83 f ust. 8 ww. ustawy o ochronie przyrody, usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł
sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 14 dni od dnia oględzin.
Zgodnie z art. 83 f ust. 12 ww. ustawy o ochronie przyrody, organ, 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.
Zgodnie z art. 83 f ust. 13 ww. ustawy o ochronie przyrody, w przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem
6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Zgodnie z art. 83 f ust. 17 ww. o ochronie przyrody, 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, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa,
uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji
administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
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RYSUNEK LUB MAPKA OKREŚLAJĄCA USYTUOWANIE
DRZEWA NA NIERUCHOMOŚCI
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że
1.

2.

3.

4.

5.
6.

2.
3.
4.

5.

6.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Pakość – reprezentowana przez
Burmistrza, z którym można się kontaktować na adres Urzędu Miejskiego w Pakości, 88-170
Pakość, ulica Rynek 4, telefon do kontaktu 52 566 50 24 lub na adres e- mail: um@pakosc.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu
e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w celu
rozpatrzenia zgłoszenia/wniosku o wycinkę drzew, krzewów, na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
1) niezbędność do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie w związku ze złożonym wnioskiem (art.
6 ust. 1 lit. b RODO),
2) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia złożonego wniosku.
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
2) organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym,
gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane oraz przepisy prawa.
Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych,
3) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przenoszenia swoich danych osobowych,
5) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa, tel.
22 531 03 00).
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody
przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji.
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