………………………………….
miejscowość i data

Wójt Gminy Bodzechów
z/s ul. M. Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.,

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew
(Na podstawie art. 83 f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (
t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.).)
1. Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy (właściciela,
współwłaściciela nieruchomości), nr telefonu
_____________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Oznaczenie nieruchomości z której drzewo/ drzewa mają być usunięte
(miejscowość – obręb i numer ewidencyjny działki )
_____________________________________________________________________
_________________________________________________
3. Dane pełnomocnika (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon)
…………………………………………………………………………………………
W załączeniu mapka lub rysunek określający usytuowanie drzewa /drzew na
nieruchomości.

___________________
podpis wnioskodawcy

Uwagi:
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie
przekraczają:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - 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, niepodpisane lub
skierowane do niewłaściwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nie jest możliwe
usunięcie drzewa/drzew.
3. 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, o którym mowa w art. 83a ust. 1,
uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w
drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
4. 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.
5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
6. Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej,
stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł
(gdy
nie
zachodzi
przesłanka
do
zwolnienia
z
tej
opłaty).
Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa, drzew na nieruchomości

Klauzula informacyjna
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 z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE - Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (Dz. Urzęd. Unii Europ.
z dnia 04.05.2016 r. L 119/1),) (zwanego dalej RODO), informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Bodzechów z/s ul.
Reja 10, w Ostrowcu Świętokrzyskim (kod pocztowy: 27-400).
2. Inspektorem Pana/Pani danych osobowych u Administratora jest DPO Anna
Głowacka, e-mail: ido@ugb.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę
obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ochronie przyrody – tekst
jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 142, ze zm.) - art. 83f ust. 4 i ust. 5 oraz ust. 12 i ust.14 ustawy
4. Cel przetwarzania Pani/ Pana danych : rozpatrzenie wniosku w zakresie przyjęcia
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew i podjęcia stosownej decyzji tj. sprzeciwu lub
milczącej zgody.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku
zgłoszenia usunięcia drzew i podjęcia stosownej w tym zakresie decyzji.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom
trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku
następującego po roku, w którym złożono wniosek – zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzew.

Oświadczam iż zapoznałam/em się z treścią dotyczącą przetwarzania moich danych
osobowych

……………………………………………………………
czytelny podpis i data

