................................................................

Luzino

, dnia ..................................

(imię, nazwisko)

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

DANE KONTAKTOWE – NIEWYMAGANE.
Podanie we wniosku numeru telefonu tylko w celu związanym z obsługą złożonego wniosku.

................................................................
(numer telefonu kontaktowego*)

WÓJT GMINY LUZINO
Referat Zagospodarowania Przestrzennego,
Nieruchomości i Ochrony Środowiska
ul Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW/A
(zgłoszenie dotyczy osób fizycznych, które mają zamiar usunąć drzewa na cel niezwiązany
z prowadzeniem działalności gospodarczej)
Zawiadamiam o zamiarze usunięcia drzew/a rosnących na terenie nieruchomości położonej
w miejscowości ………………………………..…. przy ul. .............................................,
nr działki ewidencyjnej …………………… obręb …………………. gmina Luzino.
Numer
1

Oznaczenie drzew
Gatunek drzew
Numer
6

2

7

3

8

4

9

5

10

Gatunek drzew

Przyczyną zamierzonego usunięcia drzew/a jest ……………………………………………….......
....................................................................................................................................................................

Oświadczenie
Oświadczam, że nieruchomość stanowi własność osoby fizycznej, a drzewo jest usuwane na
cel niezwiązany/związany* z prowadzeniem działalności gospodarczej.
*niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że działka, o której mowa we wniosku, a z której chcę usunąć drzewo/a
stanowi własność/współwłasność (podpisy wszystkich współwłaścicieli poniżej) i posiadam
do niej tytuł prawny.
Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego
własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu.
....................................................
(podpisy

właściciela/współwłaścicieli)

Do zgłoszenia należy dołączyć załącznik:
 mapę lub rysunek, na którym należy wskazać dokładne położenie drzew/a objętego
zamiarem usunięcia (w celu identyfikacji drzew/a w terenie podczas obowiązkowej wizji


w terenie)
Zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości sąsiedniej tylko w przypadku drzew/a
rosnących/ego na granicy działek
Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Gmina Luzino, adres siedziby: ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino,
reprezentowana przez Wójta Gminy Luzino.
Dane osobowe zawarte we wniosku, przetwarzane są w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów
prawa i mogą być udostępniane w zakresie niezbędnym innym podmiotom współpracującym z Administratorem
Danych Osobowych.
Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przysługuje prawo
dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
Osoba której dane dotyczą ma prawo do uzyskania informacji o celu ich przetwarzania, informacji o odbiorcach
innych niż Administrator Danych Osobowych, a jeśli dane osobowe nie pochodzą od jej samej, ma prawo
uzyskać informacje dotyczące źródła tych danych.
Dane osobowe podane we wniosku dobrowolnie i nie mające wpływu na merytoryczne rozstrzygnięcie w
sprawie objętej postępowaniem administracyjnym inicjowanym wnioskiem, przetwarzane będą jedynie na
potrzeby realizacji postępowania i nie będą przekazywane innym podmiotom współpracującym z
Administratorem Danych Osobowych.
Osoba podająca dodatkowe, dobrowolne dane osobowe ma prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także na
podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) przysługuje jej prawo ich
przeniesienia danych do innego Administratora.
Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej
danych osobowych.
Administrator Danych Osobowych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do którego osoba, która
wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej
danych osobowych. Administrator Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email:
inspektor.abi@gmail.com
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby której dotyczą, przetwarzane będą nie dłużej niż jest to
niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z
innych przepisów prawa.

Uwaga: w myśl art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na
usunięcie m.in.:
1) krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m 2,
2) krzewów 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 lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
3) drzew, 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,
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków lub na terenach zieleni,

