Stolno, dnia...................................

Wójt Gminy Stolno
Stolno 112
86-212 Stolno
ZGŁOSZENIE
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW
Wnioskodawca:
Imię i nazwisko.....................................................................................................................................................
Adres….................................................................................................................................................................
Telefon* ….............................................................................................................................................................

e-mail* ………………………………………………………………………………………………….
Pełnomocnik:
Imię i nazwisko.....................................................................................................................................................
Adres….................................................................................................................................................................
Telefon* ….............................................................................................................................................................

e-mail* ………………………………………………………………………………………………….
Dane nieruchomości, z której planowane jest usunięcie drzewa/drzew:
Adres ………………………………......................................................................................................
Nr działki/działek ……………………………………….........................................................................
Obręb ....................................................................................................................................................................
Liczba drzew przewidzianych do usunięcia (szt.) .................................................................................................
Gatunek + obwód na wys. 130 cm ........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
Działka stanowi własność:……………………………………………………………………………………….
Działka stanowi współwłasność:…………………………………………………………………………………
Na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z z 2020 r. poz. 55
ze zm.) zgłaszam zamiar usunięcia wskazanej wyżej liczby drzew, z nieruchomości, o której wyżej mowa, na
cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiącej moją własność/współwłasność.
Jednocześnie, na podstawie art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oświadczam, iż dane zawarte w tym wniosku są zgodne ze stanem
faktycznym.

………………………………………..
podpis

Załączniki:
- mapka /rysunek określająca usytuowanie drzew na nieruchomości
- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew (w przypadku współwłasności)
- w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 Kpa odpis
pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli wraz z oryginałem lub uwierzytelnioną kopią dowodu zapłaty
opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa

*

- pole nieobowiązkowe

POUCZENIE:
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa , których obwody pni na wysokości 5cm 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) 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
2. 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).
3. 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)
4. 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).
5. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Opłatę za pełnomocnictwo w
wysokości 17 zł należy uiścić w kasie urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego 41 9511 0000 0016 1969 2000
0130 Bank Spółdzielczy w Toruniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
zgłoszenie/wniosek zamiaru usunięcia drzewa
Zgodnie z 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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
informujemy, iż
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych
Gminy Stolno Możesz się z nim kontaktować w następujący osobowych został także powołany inspektor ochrony
sposób: listownie na adres siedziby: 86-212 Stolno, Stolno danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając
112, e-mailowo: sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 56 e-mail na adres: iod@stolno.com.pl .
677 09 00.
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c) RODO oraz ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze jakim jest przyjęcie i rozpatrzenie wniosku lub zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzewa,
2) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych
osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej
danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np.
podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne
2. Twoje dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. organy nadzoru inne organy kontrolne, podmioty
świadczące usługi bankowe, telekomunikacyjne, inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w
oparciu o stosowną podstawę prawną.
Twoje dane będą również ujawnione pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich
obowiązków.
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw.
podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne, jednakże przekazanie Twoich
danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez
okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
1) 5 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
2) do przedawnienia roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak
niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą;
e) zgodnie z art. 2a § 3 KPA wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i
przebieg postepowania.
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez
administratora przed jej cofnięciem.
5. Podanie Twoich danych:
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub
podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy
prawa,
2) w zakresie, gdzie wyrażono zgodę jest dobrowolne, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul.
Stawki 2 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

