…..………………………………….
(miejscowość i data)

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

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

tel.

....................................................… *
Wójt Gminy Lubin
ul. Księcia Ludwika I 3
59-300 Lubin

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
1. Oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

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

Załączniki:
1. Rysunek albo mapka określająca usytuowanie drzewa (drzew) na nieruchomości.

* - podanie numeru telefonu nieobowiązkowe

Informacja dotycząca zmiany przepisów w zakresie usuwania drzew
W związku ze zmianą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 t.j. z późn. zm.) obecnie
obowiązują nowe zasady dotyczące usuwania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych,
usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,
należy dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew do Wójta Gminy Lubin, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia
drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzkiego konserwatora zabytków.
Zgłoszenie, o którym mowa wyżej, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z które drzewo
ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio: nazwy gatunku drzewa,
obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni - obwodu każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia - obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nieusunięcia drzewa przed
upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (drzew) lub krzewów.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) ,informujemy że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Lubin, ul .Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin,
tel. 76 840 31 00.
• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD):
iod@ug.lubin.pl,
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz w celach kontaktowych
związanych z w/w wnioskiem.
• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; w
zakresie danych niezbędnych do wydania zezwolenia, a także art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda
dotyczy numeru telefonu.
• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione
na mocy obowiązujących przepisów prawa.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres
wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
• Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
•
sprostowania (poprawienia) danych,
•
ograniczenia przetwarzania danych,
•
dostępu do danych (w tym kopii tych danych),
•
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa,
 W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
•
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
•
usunięcia danych,

•
•
•
•
•
•

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

