Polanów, dn. .............................
.....................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

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

...................................................................
(telefon)

Burmistrz Polanowa
ul. Wolności 4
76-010 Polanów

Zgłoszenie usunięcia drzew
Zgłaszam do usunięcia drzewa ................................................................................ znajdujące się na
nieruchomości / nr działki/................................................................................................................... ,
położonej w miejscowości................................................................................................................... .
Liczba drzew przewidzianych do usunięcia: ...................................................................................... .
Obwód drzew przewidzianych do usunięcia ............................................................................... .

..........................................................
(podpis wnioskodawcy)

Do zgłoszenia należy dołączyć:
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
- przypadku gdy nieruchomość stanowi współwłasność – zgoda wszystkich współwłaścicieli ze wskazaniem
ich adresów zamieszkania i adresów do korespondencji.

Uwaga:
1. Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których pień mierzony 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.
1. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Miejskiego w Polanowie dokona

oględzin drzewa. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Urząd nie wniesie sprzeciwu. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od
przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
2. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o

pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i
będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia
opłaty za usunięcie drzewa.
3. Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu,

tj. 14 dni od oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, i bez zezwolenia skutkować będzie
naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Polanowa z siedzibą
w Polanowie ul. Wolności 4.

2.

W Urzędzie Miejskim w Polanowie powołano Inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować pod telefonicznie pod nr +48 348 10 56 lub e-mail: iod@polanow.eu.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na usuniecie drzew na
podstawie art. 83 i 83 b oraz rozdział 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.
(Dz. U. z 2018r. Poz. 142,10), art. 6 ust. 1 lit. c i art. 6 ust. 1 litera a (w zakresie podania numeru telefonu) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r;

4.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nie dotyczy ;

5.

Pani/Pana dane osobowe będą / nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie:

.......................................................................................................................................
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat;
7.

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;

8.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

10. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie negatywne rozpatrzenie wniosku.
Data i podpis składającego wniosek
………………………………………

