
                                                                                                          ..................................................
                     WNIOSKODAWCA                                                                                                       (miejscowość, data)

.........................................................................                                      
                                           (imię i nazwisko)                                                                                                            

..........................................................................
 (adres zamieszkania)

.........................................................................
   (kod poczt. miejscowość)

..........................................................................
           (nr telefonu kontaktowego)

BURMISTRZ MIASTA ORZESZE

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
(dot. osób fizycznych, które zamierzają usunąć drzewa na cele niezwiązane  

 z prowadzeniem działalności gospodarczej)

Art. 83a ust. 1 art. 83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4, 5, 7, 8, 17, art. 85, 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142)

WŁAŚCICIEL(E) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ROSNĄ DRZEWA:

Imię i nazwisko, adres :  …...................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

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

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

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

PEŁNOMOCNIK   (jeżeli został ustanowiony)

Imię i nazwisko, adres :  …...................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................................

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

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

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

1. OZNACZENIE TERENU NA KTÓRYM ROSNĄ DRZEWA

Teren położony w Orzeszu ….........................................  przy ul. …...................................................................

obejmujący nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr …..................................................

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................



2. OZNACZENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIĘCIA:   *

…............ sztuk drzew niżej podanych gatunków o obwodach pni zmierzonych na wysokości 5 cm od ziemi

L.p. Gatunek Obwód L.p. Gatunek Obwód

*pole nieobowiązkowe

3. OŚWIADCZAM, ŻE DRZEWA SĄ USUWANE NA CELE NIEZWIĄZANE Z PROWADZENIEM
DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:
1. Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest
jedynym właścicielem terenu.
2. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Lokalizacja powinna być udokumentowana
w sposób pozwalający na jednoznaczne zlokalizowanie przedmiotowego drzewa w terenie.

Ochrona danych osobowych: 
1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Miasta  Orzesze,  z  siedzibą  w  Orzeszu,
ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl. 
2.W Urzędzie  Miejskim Orzesze  został  powołany Inspektor  Ochrony Danych,  z  którym  można  skontaktować  się
telefonicznie  pod  numerem:  784-690-446 w  godzinach  pracy  UM  Orzesze,  bądź  pisząc  na  adres  mailowy:
iod@orzesze.pl. 
3.Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  dopełnienia  obowiązku  wynikającego  z  przepisu  prawa  na
podstawie art.6 ust.1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty,  którym mamy obowiązek przekazywania danych na
gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikających z zawartych umów. 
5.Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji  międzynarodowej.  
6.Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  określony  w  przepisach  dotyczących  obowiązku
archiwizowania dokumentacji.
7.Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania.  
8.Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna  Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z wymogami prawa.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązku określonego w ustawie o ochronie przyrody jest
niezbędne do jego realizacji. 
10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
________________________________________________________________________________________________

Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa należy dokonać, jeżeli  obwód pnia drzwa mierzonego na wysokości
5 cm przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

            Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku
drzewa  i  obwodu  pnia.  Przed  dokonaniem  oględzin  drzew  ujętych  w  zgłoszeniu,  wnioskodawca  powinien  je
przygotować  w  taki  sposób,  aby  umożliwić  dokonania  pomiaru  obwodu  pnia  drzewa  na  wysokości  5  cm  oraz
ponumerować drzewa w terenie, zgodnie ze sporządzoną numeracją drzew na mapce/rysunku, w celu jednoznacznej
identyfikacji drzewa.

     
         ……………………………………………………

podpis


	ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA

