Toszek, dnia

.................................................

Wnioskodawca
…........................................................................................
Imię i nazwisko
…........................................................................................
Adres zamieszkania
…........................................................................................

Urząd Miejski w Toszku

Telefon kontaktowy

ZGŁOSZENIE
Niniejszym zgłaszam zamiar usunięcia drzewa na działce nr

..............................................................................

obręb ............................................................................................, adres nieruchomości ........................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................

.

W załączeniu przekazuję mapę (rysunek) określający usytuowanie drzewa lub drzew
planowanych do usunięcia na nieruchomości.
….......................................................................
podpis

Rysunek określający usytuowanie drzewa na nieruchomości

Pouczenie:
1. Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm 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) 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. 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).
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie
ustawy Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na
części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo organ gminy nakłada na właściciela nieruchomości w drodze
decyzji obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
5. 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).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1
1 Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Toszka, adres siedziby: ul. B. Chrobrego 2, 44-180
Toszek, kontakt mailowy pod adresem: umtoszek@toszek.pl;
2 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: umtoszek@toszek.pl, tel. 32 237-8000 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;
3 Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań
realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi oraz na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego;
4 Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa;
5 Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wraz z aktami sprawy zgodnie z instrukcją kancelaryjną
zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
7 Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8 Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia wskazanego na wstępie;
9 W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych
osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania,
w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować
ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y
przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie;
10 Decyzje podejmowane wobec Pana/Panią danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym nie będzie zastosowane wobec nich profilowanie.

…………………………………………………………………….

(miejscowość, data)

……………………………………………………………………..

(podpis Wnioskodawcy)

