………………………………………..
(miejscowość, data)
……………………………………….
(imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli)

……………………………………….
(adres właściciela/współwłaścicieli)

……………………………………….
………………………………………
(telefon kontaktowy)
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1

ZGŁOSZENIE
zamiaru usunięcia drzew
Jako właściciel nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym………………., obręb
ewidencyjny nr…………, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. .......................................
………………………………………………………………………………………………...
zgłaszam zamiar usunięcia……………………szt. drzew rosnących na w/w nieruchomości.
Drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W załączeniu rysunek/mapa określająca usytuowanie drzew na w/w nieruchomości.
UWAGI:
1. Zgłoszenie dotyczy drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób
fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. W przypadku kilku współwłaścicieli nieruchomości, zgłoszenie w sprawie usunięcia drzew
wypełniają i podpisują wszyscy współwłaściciele.
3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli
obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm 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.
4. Organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew, zwany dalej organem, w terminie 21 dni od
dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
a) nazwy gatunku drzewa;
b) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
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5.

6.

7.

8.

9.

- posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
- 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.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce
pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o
którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
Organ może przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 5, wydać zaświadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia
sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin
usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o pozwolenie na budowę na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa ta ma związek
z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości,
na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie
oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej,
obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO informuję, że:
1. Administrator danych:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, ul.
Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.
2. Inspektor ochrony danych:
dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika1,
17-100 Bielsk Podlaski;
e-mail: iod@bielsk-podlaski.pl , tel.85 7318139
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu:
realizacji zadań dotyczących ochrony przyrody, w tym wydawania zezwoleń na usunięcie
drzew i krzewów, rozpatrywania zgłoszeń w sprawie zamiaru usunięcia drzew, spraw
dotyczących terenów zieleni i zadrzewień oraz form ochrony przyrody.
4. Podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie
– art. 63 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1257 z późn. zm.)
- art. 44, art. 78, 83-90 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018r. poz.1614).
5. Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przekazane podmiotowi przetwarzającemu, realizującemu na
rzecz Burmistrza zadania z zakresu obsługi systemu elektronicznego zarządzania
dokumentacją.
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6. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres:
a) 5 lat (wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, rozpatrywanie zgłoszeń w
sprawie zamiaru usunięcia drzew, utrzymywanie form ochrony przyrody, kategoria
archiwalna B5),
b) 5 lat (sprawy dotyczące terenów zieleni i zadrzewień - z zastrzeżeniem, że Archiwum
Państwowe dokona ekspertyzy i utrzyma lub przedłuży podany termin, kategoria
archiwalna BE5),
c) 25 lat (ustanawianie form ochrony przyrody - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz.U.2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.), kategoria akt A, a po 25
latach zostaną przekazane do archiwum państwowego).
8. Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich
sprostowania.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
10.Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie
wskazanych we wniosku danych osobowych spowoduje, że zostanie Pani/Pan wezwana/y
stosownie do art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego do usunięcia braków
wniosku w terminie 7 dni – co przedłuży czas rozpatrzenia sprawy.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
…………………………………………
(czytelny podpis/podpisy)
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