…………….……………., dnia ……………………

……………………………….…………
IMIĘ I NAZWISKO

……………………………….…………
ADRES

……………………………….…………
……………………………….…………
Burmistrz Opalenicy

TELEFON

ul. 3 Maja 1
64 – 330 Opalenica

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW / KRZEWÓW

Na podstawie art. 83f ust. 4, 5 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 t.j.) informuję o
zamiarze usunięcia …………………………………….(ilość) drzew/krzewów rosnących na działce o
nr ewidencyjnym……………………………….przy ul. ………………………………. w miejscowości
………………………………..

……………….……………………………….
PODPIS

Do wniosku należy dołączyć:
1. mapkę lub rysunek z zaznaczoną lokalizacją drzew lub krzewów planowanych do usunięcia

POUCZENIE
1. Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew należy dokonać, jeżeli obwody pni drzew mierzonych na
wysokości 5 cm 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. 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).
3. Pełnomocnik dołącza do akt pełnomocnictwo zgodnie z art. 32-33 Kodeksu postępowania
administracyjnego oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opalenica ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica;
tel. 614477281; email: info@opalenica.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych
w Urzędzie Miejskim w Opalenicy, email: oc@opalenica.pl lub telefonicznie pod numerem 61 44 77
281 wew. 49.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania: rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru
usunięcia drzew/krzewów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, zgodnie
z następującymi przepisami:

1/ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2020 r., poz. 55 t.j.)
2/ ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r.
poz. 256)
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym podmiotom, którymi mogą być:
1/ podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
2/ podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej
celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO,
przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych,
do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia sprawy
w Urzędzie Miejskim w Opalenicy i wynika z przepisów prawa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
profilowaniu.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

