……………………………, dnia …………………………….
Znak sprawy:

………………………………….

.................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy

…............................................................
…............................................................
Adres korespondencyjny

…............................................................
( nr telefonu/e-mail)**

BURMISTRZ LIPSKA
ul. Żłobikowskiego 4/2
16 – 315 Lipsk
ZGŁOSZENIE
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA/DRZEW
Na podstawie art. 83 f ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).zgłaszam zamiar usunięcia – na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej – drzewa/drzew rosnącego/rosnących na terenie nieruchomości
stanowiącej własność osób fizycznych położonej w ………………………………………..
na działce nr ……………………………… położonej w obrębie ewidencyjnym ………………………………….
Gmina ………………………………………..

Lp.

Gatunek drzewa

Obwód pnia drzewa na wys. 5 cm
od pow. gruntu (cm)

Obwód pnia drzewa na wys. 130
cm od pow. gruntu (cm)

TAK/NIE * Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin drzew w terminie krótszym niż
wynikający z art. 79 § 1 KPA: Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie oględzin
przynajmniej na 7 dni przed terminem.
……..………………………….
* Niepotrzebne skreślić.

UWAGA !
1.Prawidłowe wypełnienie wszystkich rubryk zgłoszenia i dołączenie rysunku/mapki z lokalizacją drzewa/drzew
jest warunkiem rozpatrzenia sprawy.
2.Jeżeli drzewo posiada na wysokości 5cm kilka pni, każdy z nich traktowany jest jako oddzielne drzewo.
3.Do wniosku dołącza się rysunek lub mapę określającą usytuowanie każdego drzewa na nieruchomości.

INFORMACJA DO ZGŁOSZENIA !
W przypadku planowanego usunięcia (przesadzenia lub wycinki) drzewa, którego obwód
pnia, mierzony na wysokości 5 cm, przekracza:
- 80 cm, w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
- 65 cm, w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
- 50 cm, w przypadku pozostałych gatunków drzew,
należy wnieść do właściwego organu zgłoszenie zamiaru jego usunięcia.
Usuwanie drzew, o mniejszych parametrach pni, niezależnie od przyczyny, nie wymaga ani zgłoszenia,
ani też zezwolenia (jeżeli drzewa, rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są
usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej).
Zgłoszenie musi zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik właściwego organu dokonuje oględzin drzewa i
sporządza stosowny protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod
warunkiem, że tutejszy Organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli drzewo nie
zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie
ponownego zgłoszenia zamiaru jego usunięcia.
Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku nieuzupełnienie braków w zgłoszeniu oraz gdy usunięcie
drzewa wymaga zezwolenia oraz lokalizacji drzewa.

Obowiązek informacyjny stosowany w związku z przetwarzaniem danych osobowych

(zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew i krzewów/wycinka)
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
(RODO), informujemy, iż:
Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego
4/2, 16-315 Lipsk, reprezentowany przez Burmistrza Lipska. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez
korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem (87) 6422 700.
W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Urząd Miejski danych osobowych może się
Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na
adres: iodo@lipsk.pl , telefonicznie: 87 6422 700 lub osobiście.
Pani/Pana dane osobowe zebraliśmy na podstawie przyjętych wniosków i prowadzonej z Panią/Panem
korespondencji. Dodatkowo dane te mogą być uzupełniane o dane osobowe pochodzące z innych źródeł – od organów
administracji publicznej, w szczególności z centralnych systemów informatycznych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu: realizacji zadań dotyczących ochrony
przyrody, w tym wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, rozpatrywania zgłoszeń w sprawie zamiaru usunięcia
drzew, spraw dotyczących terenów zieleni i zadrzewień oraz form ochrony przyrody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 63 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego; art. 44, art. 78, 83-90 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Przetwarzanie tych
danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Miejski.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie
obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów
gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia
merytorycznego/organizacyjnego.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres:
a
5 lat (wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, rozpatrywanie zgłoszeń w sprawie zamiaru usunięcia drzew,
utrzymywanie form ochrony przyrody, kategoria archiwalna B5),
b
5 lat (sprawy dotyczące terenów zieleni i zadrzewień - z zastrzeżeniem, że Archiwum Państwowe dokona ekspertyzy
i utrzyma lub przedłuży podany termin, kategoria archiwalna BE5),
c
25 lat (ustanawianie form ochrony przyrody - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych, kategoria akt A, a po 25 latach zostaną przekazane do Archiwum
Państwowego).
Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich uzupełnienia i aktualizowania.
Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pana, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO.
**W kwestii dotyczącej podania adresu e-mail i/lub nr telefonu, które jest dobrowolne posiada Pani/Pan ponadto prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać
wykorzystany do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśniających.

