…………………………………….…………..
miejscowość, data

ZGŁOSZENIE
ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
z nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych
na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NUMER TELEFONU WNIOSKODAWCY (WNIOSKODAWCÓW)
zgłoszenia może dokonać wyłącznie:
1. właściciel nieruchomości (jeżeli jest tylko jeden)
2. wszyscy współwłaściciele nieruchomości (jeżeli jest więcej niż jeden)
3. pełnomocnik (właściciela/współwłaścicieli nieruchomości)
.....................................................................................................................................................................................

imię i nazwisko wnioskodawcy (wnioskodawców)
.....................................................................................................................................................................................

adres
.....................................................................................................................................................................................

numer telefonu

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Zgłaszam zamiar usunięcia drzewa …………………. szt. z terenu nieruchomości położonej w: ………………………………………………………………………
………………………………………………….………………............…………………………………………………………………………………………..………………………………………….
(Jeżeli nieruchomość nie ma ustanowionego adresu, należy wpisać numer działki i obręb).
Do zgłoszenia załączam rysunek przedstawiający umiejscowienie drzewa na nieruchomości.
Oświadczam, że drzewo jest usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

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

czytelny podpis właściciela
lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości

Poniższa tabela stanowi element pomocniczy przy rozpatrywaniu zgłoszenia.

Lp.

Nazwa gatunkowa drzewa

Obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm

WAŻNE INFORMACJE:
Zgłoszenia może dokonać wyłącznie właściciel lub wszyscy współwłaściciele nieruchomości, na której znajdują się drzewa.
UWAGA: w przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność np. męża i żony, rodzeństwa lub innych osób, niezbędne jest pisemne
wyrażenie zgody na usunięcie drzew przez wszystkich współwłaścicieli. Zgoda może być wyrażona w formie podpisu pod zgłoszeniem,
bądź jako osobne oświadczenie dołączone do zgłoszenia.
W sytuacji gdy zgłaszający działa poprzez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w
wysokości 17,00 zł. Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna. Opłata nie dotyczy najbliższych krewnych – ojciec, matka, syn
córka, brat, siostra, dziadek, babcia.
Bez zgłoszenia wolno usuwać drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
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;
W terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia, pracownicy Urzędu, w umówionym telefonicznie terminie, dokonują oględzin drzew objętych
zamiarem usunięcia. W trakcie oględzin sporządzony zostaje protokół.
Następnie w terminie 14 dni od oględzin Urząd może wnieść sprzeciw dotyczący usunięcia drzewa. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się
dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej.
Usunięcie drzewa może nastąpić, gdy organ w terminie 21 dni: nie wniósł sprzeciwu lub wydał zaświadczenie o braku podstaw do
wniesienia sprzeciwu (na pisemne żądanie zgłaszającego, opłata skarbowa 17,00 zł).

MIEJSCE NA RYSUNEK OKREŚLAJĄCY LOKALIZACJĘ DRZEWA:

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL):
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Piaseczno reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą przy ul. Kościuszki 5, w Piasecznie (kod pocztowy 05-500). Przedstawicielem
administratora danych jest Inspektor Ochrony Danych Bogdan Temoszczuk tel. 22 7017550 mail: temoszczuk@piaseczno.eu
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o
archiwizacji lub innych przepisach prawa.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

