Przeworsk, data....................................

Imię..................................................
Nazwisko..........................................
Adres...............................................
….....................................................
Telefon.............................................

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa*
1. Imię, nazwisko i adres właściciela/współwłaścicieli nieruchomości*:
………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………
2. Numer ewidencyjny działki/działek* na których rośnie drzewo/drzewa*:……………........
…………………………………………………………………………………………………….
oraz ulicę, gdzie położona jest działka/działki……………...................................………..
……………………………………………………………………………………………………..
3. Usunięcie drzew wynika/nie wynika* z celu związanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
4. Oświadczam, że dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.

………..................................................................
(podpis/y właścicieli nieruchomości)

................................................................................
(podpis/y właścicieli nieruchomości)

Załącznik obowiązkowy:
 mapka/rysunek określająca usytuowanie drzew na nieruchomości

* niepotrzebne skreślić

I. PODSTAWA PRAWNA:
I. Artykuł 83f ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.)
II. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Referat Ochrony Środowiska - II piętro pokój nr 220 ; tel. 16 648 78 44 wew. 111
III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Przeworska.
IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów - wg załączonego wzoru.
2. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzew i krzewów na nieruchomości.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Pracownicy Urzędu Miasta Przeworska przeprowadzą oględziny na Państwa działce
w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Po przeprowadzonych oględzinach
Burmistrz Miasta Przeworska w terminie 14 dni od daty oględzin może wnieść sprzeciw
w drodze decyzji administracyjnej. Brak sprzeciwu w wyznaczonym terminie oznacza
zgodę na usunięcie drzewa. W świetle obowiązujących przepisów nie wydaje się
Zgłaszającemu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew/a.
VI. INNE INFORMACJE:
1. Ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzew/krzewów zezwolenia na wycięcie drzew
może występować wyłącznie posiadacz nieruchomości.
2. Od obowiązku zgłoszenia zamiaru usunięcia/uzyskania zezwolenia na usunięcie
zwolnione są:
1) drzewa, których obwód pnia 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;
2) krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
3) krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną
pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin,
z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
4) drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do
rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
5) drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do
użytkowania rolniczego;
6) drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia
28 września 1991 r. o lasach.

Klauzula informacyjna
W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Przeworska
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miasta
Przeworska – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku
archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,
5. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Urzędu
Miasta Przeworska oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich
niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,
6. przysługuje Pani/Panu prawo do:
o

żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

o

sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

o
ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po
ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
7. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana
dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),
8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
9. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie
Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na
podstawie których odbywa się przetwarzanie,
10.
Pani/Pana dane nie będą poddane
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,

zautomatyzowanym

procesom

związanym

11.
Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy
prawnej.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/Pan
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Przeworska:
1. listownie na adres: Urząd Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk
2. telefonicznie 16 648 78 44
3. e-mailowo: iod@przeworsk.um.gov.pl.
Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10
w Przeworsku. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy
przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

..……..………………........
Podpis wnioskodawcy

