ZGŁOSZENIE
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW
z nieruchomości stanowiącej własność wyłącznie osób fizycznych
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

………………………………………….

Rędziny, dnia ……………………

imię i nazwisko

…………………………………….…...
……………………………….…………
………………………………….………
adres

……………………………..…………..
numer telefonu kontaktowego*
*dobrowolnie podany numer telefonu wykorzystywany będzie
wyłącznie w celach związanych z obsługą złożonego zgłoszenia

Urząd Gminy w Rędzinach
ul. Wolności 87
42-242 Rędziny

Zgłaszam

zamiar

usunięcia

…………………………….…....,

…….........................szt.
przy

ul.

drzew/krzewów,

………………..………………,

z

miejscowości

nr.

…………….,

działka o nr ewid. .………………..…...……… k.m. …………….…. obręb………………………………….

1. ……………………..…...….……………………………
2. ……………………..…...….……………………………
3. ……………………..…...….……………………………
4. ……………………..…...….……………………………
Podpis/y właściciela/współwłaścicieli nieruchomości
W załączeniu:
− rysunek/mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości.

POUCZENIE:
Zgłoszenia może dokonać wyłącznie właściciel / wszyscy właściciele nieruchomości, na której znajdują się drzewa.
Jeżeli zgłaszający działa poprzez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty
skarbowej w wysokości 17,00 zł, jeśli jest ona wymagana.
3. Bez zgłoszenia wolno usuwać drzewa, jeżeli obwód pnia / pni mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
− 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
− 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
UWAGA:
− w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność np. męża i żony, rodzeństwa lub innych osób, niezbędne
jest pisemne wyrażenie zgody na usunięcie drzew/krzewów przez wszystkich współwłaścicieli.
Zgoda może być wyrażona w formie podpisu pod zgłoszeniem, bądź jako osobne oświadczenie dołączone do
zgłoszenia.
− w przypadku gdy drzewo/krzew rośnie na granicy działki, niezbędne jest wyrażenie zgody na usunięcie
drzewa/krzewu przez właściciela sąsiedniej nieruchomości. Zgoda może być wyrażona jako oświadczenie dołączone
do zgłoszenia
1.
2.

−

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, dokonuje oględzin drzew objętych zamiarem usunięcia i sporządza
protokół z tej czynności.
5. Wójt Gminy Rędziny w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do
zamierzonego usunięcia drzewa / drzew. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej
placówce pocztowej
6. Usunięcie drzew / drzew, których dotyczy zgłoszenie, może nastąpić, gdy:
− organ nie wniósł sprzeciwu w powyższym terminie,
− organ przed upływem powyższego terminu wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu (na
pisemne żądanie zgłaszającego, opłata skarbowa 17,00 zł).
7. Postępowania związane ze zgłoszeniami zamierzonego usunięcia drzew są prowadzone na podstawie art. 83f ust. 4-20
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55)
4.

KLAUZULA ZGODY DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a 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) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie nr telefonu prywatnego dla
potrzeb rozpatrzenia wniosku o usunięcie drzewa.

…................................................................
(data i podpis/y)

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
do zgłoszenia o zamiarze usunięcia drzew i krzewów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy,
że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rędziny z siedzibą 42-242 Rędziny,
ul. Wolności 87, tel. 34 3279014, e-mail: ug@redziny.pl
2. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontaktować się można w
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: email: inspektor@odocn.pl, nr telefonu: 602-762-036
3.Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 83b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (t.j.Dz.U.2020.55) oraz art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku
o usunięcie drzewa.
4.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas rozpatrzenia i realizacji wniosku oraz przez okres zgodny z
kategoriami archiwalnymi wynikający z instrukcji kancelaryjnej 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
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres
siedziby:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia wskazanego na wstępie
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w zakresie wyrażonej zgody dobrowolnym
9.Decyzje podejmowane wobec Pani/ Pana i Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób
zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich profilowania.

Zal. Nr 1.

RYSUNEK OKREŚLAJĄCY USYTUOWANIE DRZEW/KRZEWÓW W STOSUNKU DO GRANIC NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH ISTNIEJĄCYCH LUB BUDOWANYCH NA TEJ NIERUCHOMOŚCI
(można dołączyć kserokopię mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonymi drzewami/krzewami)
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