f

imi^ i nazwisko wlasciciela,

(miejscowosc, dnia)

posiadacza nieruchomosci

adres zamieszkania

tel.

URZAD GMINY JASIENICA
43-385 Jasienica 159

ZGLOSZENIE ZAMIARU USUNI^CIA DRZEWA LUB DRZEW
W GMINIE JASIENICA

zgodnie z art. 83 f ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z2018r. poz. 1614 zezm.)
dotyczy zamiaru usuniecia drzewa lub drzew. ktore rosng na nieruchomosciach stanowisicych
wlasnosc osob fizycznych i^^ysywane^na celejnezwiszane z prowadzeniem dzialalnosci sospodarczej

1. Imi? i Nazwisko wnioskodawcy

2. Oznaczenie nieruchomosci (adres i numer dzia^ki) z ktorej drzewa maj^ bye usuni?te

3. Ilosc i gatunek drzewa/drzew. 1)

4. Obwod drzewa/drzew w cm mierzony na wysokosci pnia 5cm (powyzej gruntu). 2)

Oswiadczam, ze prowadz^/nie prowadz^* dziafalnosci gospodarczej na terenie nieruchomosci, z ktorej
zamierzam usun^c drzewo/drzewa.

Oswiadczam, ze drzewo/drzewa b?dq/nie b?d^* usuwane w zwi^zku z prowadzeniem dziatolnosci gospodarczej.
-verte-
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Zalqcznik:

1. Rysunek lub mapa okreslaj^ca usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomosci.

(podpis wtasciciela/wspotwtescicieli,
posiadacza nieruchomosci)
1) Informacje fakultatyivne
2) Informacje fakultatywne
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Klauzula informacyjna wynikajqca z art. 13 RODO

1. W swietle obowi^zujqcych przepisow Wojt Gminy Jasienicajest administratorem Panstwa danych
osobowych.

2. Administrator ma siedzib? pod adresem: Jasienica 159, 43-385 Jasienica i mogq si? Panstwo z nim
skontaktowac telefonicznie - nr tel.: 33/472-62-00, mailowo - e-mail: sekretariat@jasienica.pl iub
listownie pod wskazany wyzei adres.

3. Administrator wyznaczyl- inspektora ochrony danych, z ktorym mozna si? kontaktowac we
wszystkich sprawach dotycz^cych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
zwiqzanych z przetwarzaniem danych, telefonicznie- nr tel.: 33/472 62 45, mailowo - e-mail:
barbara.taton@iasienica.pl lub listownie pod adresem Jasienica 159, 43-385 Jasienica.
4. Dane mog4 bye przetwarzane w zwiqzku z przyj^ciem zgtoszenia zamiaru usuni^cia drzewa/drzew
zgodnie z art. 83fust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 83 f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody organ wyraza zgod? na wycink?
drzewa/drzew w trybie tzn. milcz^cego zatatwienia sprawy.
5. Dane mog^ bye przekazywane innym podmiotom wy^cznie na podstawie obowi^zuj^cych
przepisow prawa i zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
podmiotom, z ktorymi nawi^zalismy wspotprac^ w zwiqzku ze wsparciem i asyst^ techniczn^
systemow informatycznych, w ktorych przetwarzane s^ dane osobowe (Rekord SI Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 5, 43-300 Bielsko-Biata).
6. Panstwa dane nie b^d^ przekazywane do panstwa trzeciego ani do organizacji mi^dzynarodowych.
7. Dane b$dq przechowywane zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnejjednolitych rzeczowych wykazow akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych przez okres 5 lat.
8. W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przys^uguje Panstwu prawo dost^pu do tresci
danych oraz ich sprostowania. W niektorych przypadkach maj^ Panstwo prawo do: usuni^cia
swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Przystuguje Panstwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznaj^ Panstwo, ze przetwarzanie Panstwa danych narusza
przepisy RODO.

10. Obowi^zek podania danych osobowych wynika z art. 83fust. 5 ustawy o ochronie przyrody.
Brak podania w/w danych osobowych skutkowac b^dzie pozostawieniem zgtoszenia bez
rozpatrzenia.
11. Panstwa dane mog4 bye przetwarzane w sposob zautomatyzowany jednak nie b^d^ podlegaly
profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji

(podpis wnioskodawcy)
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Informacja:

1. Zgloszeniu nic podlegajq drzewa, ktorych obwody pni na wysokosci 5 cm nic przekraczajq:
a) 80cm- w przypadku topoli, wierzby, klonujesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm — w przypadku pozostafych gatunkow drzew.
2. Zgloszenie wniesione przez osob^ nieb^dacq wtascicielem dzialki, niepodpisane lub skierowane do
niewlasciwego organu jest nieskuteczne. Na jego podstawie nic jest mozliwe usuni^cie drzewa/drzew.
3. W przypadku usuni^cia drzewa/drzew bez dokonania zgtoszenia lub przed upfywem terminu nawniesienie
sprzeciwu, a takze pomimo wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia, organ wymierza administracyjn^ kar?
pieni^zn^ (podstawa prawna: art. 88 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy o ochronie przyrody).
4. Jezeli w terminie 5 lat od dokonania ogl?dzin przeprowadzonych przez organ w zwiqzku ze ztozonym
zgtoszeniem usuni^cia drzewa lub drzew ztozony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budow? na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa b?dzie miato zwi^zek z prowadzeniem
dziatalnosci gospodarczej i b^dzie realizowana na cz^sci nieruchomosci, na ktorej rosfo/rosty usuni^te
drzewo/drzewa, organ natozy na wi-asciciela nieruchomosci, wdrodze decyzji administracyjnej, obowi^zek
uiszczenia optaty za usuni^cie drzewa lub drzew (podstawa prawna: art. 83f ust. 17 wprowadzony ustawy
o ochronie przyrody).

5. W przypadku nieusuni?cia drzewa przed uptywem 6 miesi?cy od przeprowadzonych ogl?dzin
w terenie jego wyci?cie moze nast^pic po dokonaniu ponownego zgtoszenia (podstawa prawna:
art. 83fust. 13 ustawy o ochronie przyrody).
6. Pehiomocnik do^cza do akt oryginal lub urz^dowo poswiadczony odpis pehiomocnictwa. Adwokat, radca
prawny, rzecznik patentowy, a takze doradca podatkowy mog^ sami uwierzytelnic odpis udzielonego im
petoomocnictwa oraz odpisy innych dokumentow wykazujiicych ich umocowanie (podstawa prawna: art. 33 §
3 i art. 76a §2 ustawy Kodeks post^powania administracyjnego).
7. Od udzielonego petnomocnictwa nalezy uiscic optat? skarbow^ w wysokosci 17 zl, w kasie Urz?du Gminy
Jasienica lub przelewem rachunek bankowy Gminy Jasienica 06 8117 0003 0000 0101 2000 0110 wBanku
SpoMzielczym Jasienica. Optot^; skarbow^ wpteca si? z chwilq powstania obowi^zku jej zaptaty. Oryginal
dowodu zaptety albo jego uwierzytelnion^ kopi? nalezy do^czyc do akt sprawy. Petnomocnictwa udzielone
ma{zonkowi, wst^pnemu, zst?pnemu lub rodzenstwu 34 zwolnione z optaty skarbowej.
8. Wnioskodawca ma obowiqzek powiadomic tut. Urzqd o zmianie adresu zamieszkania / adresu
korespondencyjnego w trakcie toczonego post^powania.
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